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ًاحلمد هللا الذي خلق اإلنـسان ، وأغـدق النعمـة عليـه مـدرارا ، نحمـده 
بجميع حمامده ، إذ ريض من عباده باليسري من العمل ، وجتاوز هلم عن الكثـري 
من الزلل ، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد بن عبد اهللا وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم 

 :وبعد
فظهرت القـصة يدة ، فيحتل العمل الرسدي يف األدب املعارص مساحة ج

والرواية ، والسرية الذاتية ، وشغلت القصة والروايـة املـساحة األرحـب مـن 
ًالنتاج والعناية، ويف املقابل تعد السرية الذاتية أقل نتاجا ودرسا من قبل النقاد ً ،

وربام كان طغيان فن الرواية عىل السرية الذاتية ، وبخاصة يف العرص احلديث ، 
اد يعنون عناية كبرية بفن الرواية ، عـىل الـرغم مـن الثـراء هو الذي جعل النق

 .الفني والفكري يف فن السرية الذاتية 
ووجد يف الساحة األدبية املحلية عدد من كتـاب الـسرية الذاتيـة ، كتـب 
لبعضهم الذيوع والشهرة ، واآلخر عدمها ، وهذا ما جعلني راغبة يف الكتابـة 

يا التي مل تتطرق الدراسات السريية لدراسـتها ، عن هذا الفن ، وبخاصة تلك القضا
وهي قمينة بتسليط األضواء عليها أعنـي هنـا صـورة املـرأة لـدى أولئـك الكتـاب 

 .ُالسريين ، إذ عرض كتاب السرية الذاتية هلا يف  وظائفها كافة
ًوعموما عميل الكتايب متحور حـول املـرأة يف الـسرية الذاتيـة الـسعودية ، 

ًتعلق هبا أما ، وجدة ، وعمة ، وخالة ، وبنتـا وزوجـة ، بـل وأخرجت منه ما ي ً
ختطيت إىل املرأة األجنبية عربية وغربية يف حدود ما كتبـه الكاتـب ، ووقفـت 
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ًعند كل موقف تعلق بوضعها وسلوكها إجيابيا وسلبيا ، أخالقا وثقافة من غري  ً ً
  .متحل مستشفة كل الصور املمكنة وربطها ببقية البناءات الفنية

عىل أن اليشء الذي جيب اإلشارة إليه أنه ليس كل من كتـب سـرية ذاتيـة 
دخل يف نطاق الدراسة ، فقد اتبعت الرشوط الواجبة توفرها يف السرية األدبية 
حتى يمكن أن تكون أدبية ، كي نفرق بني الرسد التارخيي واألدب ، وإن قـال 

لرتمجة الذاتية منها إىل األدب أصحاهبا أهنا سرية ذاتية ،فالكثري منها أقرب إىل ا
) ثمـن التـضحية ( ولذا استبعدت هذه الكتابات ، وما التبس مع الرواية مثل 

) شـقة احلريـة ( لعـيل الـدميني و ) الغيمة الرصاصية ( حلامد الدمنهوري ، و
 .لغازي القصيبي 

ًوكيل أمل أن أقدم شيئا للساحة األدبية ، والعلميـة يف بـاب، العمـل فيـه 
والدراسات أقل ، ولعله من الواجب قبل عرض خطه البحث اإلشـارة قليل 

املــرأة يف الــسرية الذاتيــة الــسعودية ( إىل موضــوع البحــث املوســوم بعنــوان 
 :أمهية البحث تكمن يف  ) قضاياها وتشكيالهتا

 . تسليط الضوء عىل صورة املرأة يف السرية الذاتية -
لـذين يعـربون عـن انـتامء  جتلية تلك الـصورة لـدى أولئـك األدبـاء ا-

 .لعروبتهم وإسالمهم 
قـضاياها  إعطاء صورة واضحة عن أحـوال املـرأة حمليـة أو أجنبيـة ، و-

 . يف داخل اململكة أو خارجها تعلمةاالجتامعية أمية أو م
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 . دراسة األساليب الفنية الراقية لدى أولئك األدباء ومستويات أدائها -
 .أما أسباب اختيار البحث 

 العديد من األسباب التي أدت إىل اختيـاري هلـذه الدراسـة ، مـن فهناك
 :أمهها 
 قلة الدراسات التـي تعنـى بـصورة املـرأة يف الـسرية الذاتيـة يف األدب -

السعودي إذ عني بصورهتا يف الشعر، و الروايـة، والقـصة إىل حـد مـا أمـا يف 
 .السرية فهي إشارات عجىل 

سيام الكتابـة عـن جوانـب ختـص املـرأة وال  ثراء جتربة السرية الذاتية ،-
 .والتي احتلت مساحة جيدة يف السرية الذاتية السعودية 

 العواطف اإلنسانية اجلياشة جتاه املرأة أما وجدة بشكل خاص ، وزوجة -
 .ًوبنتا بشكل عام 

 الصورة األدبية واألسلوب الراقي لدى معظـم كتـاب الـسرية الذاتيـة -
 .الدراسة ًجتعل هذا املوضوع حريا ب
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 :ًيطرح البحث بعضا من التساؤالت منها 

  ما جدوى اختيار صورة املرأة يف السرية الذاتية السعودية ؟-
 ً ملاذا تم اختيار السري املحلية لتكونه موضوعا هلذه الدراسة ؟-
  ملاذا قلت الدراسات النقدية حول فن السرية الذاتية ؟-

 
دماجي مستعينة بكـل مـا يـسهم يف دت هذه الدراسة عىل املنهج االتماع

إثراء مقاربات الـنص ، حيـث اتكـأت عـىل اجلانـب التنظـريي والتطبيقـي ، 
 .واملنهج اللغوي الذي يدرس طبيعة اللغة عند الكتاب 

 
عىل مستوى األدب العريب كام سيظهر من خالل املصادر ال توجد إال قلة 

ن الدراسات التي عنيت بأدب السرية الذاتية ، وضمن ذلك املرأة ، لكنني مل م
أجد يف حدود املساحة املعرفية التي أطلعت عليها أي دراسـة عنيـت بـصورة 

 .املرأة مستقلة 
ًويف األدب السعودي تزداد املساحة ضيقا ، فهـي أقـل مـن القليـل ، إذ مل 

ــدكتور  ــد: أجــد إال دراســة ال ــد اهللا احلي ــة يف األدب ( ري عب ــسرية الذاتي ال
 ) .السعودي 
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وهي دراسة مسحية وصفية مل تعن بـالوقوف عنـد اجلزئيـات املهمـة وال 
 .مجاليات النص فهي مجع وتصنيف ، ويكفيها سبق الريادة يف هذا الباب 

 .ثم دراسة وتصنيف ، ويكفيها سبق الريادة يف هذا الباب 
ًعزيـز ضـياء نموذجـا .لـسعوديةالفـضاء يف الـسرية الذاتيـة ا:ثم دراسـة

للدكتور سعيد اجلعيد،وهي دراسة ضخمة عنيت باجلانب الفلـسفي يف جـزء 
كبري منها ، ومل يرش للمرأة مع الدراسة إال يف الـسنني األوىل مـن حيـاة عزيـز 

 .ضياء ، ومع ذلك كانت خافته 
 وهناك دراسة جانبيه عن السرية الذاتية ولكنها مل ترش جلانـب املـرأة مثـل

 .دراسة حممد صالح الشنطي عن األدب السعودي 
 

 

وقد جاءت خطة هذا البحث مكونة يف بنائها من فصلني رئيسني يـسبقها 
 .مقدمة وتقفوها خامتة ، وثبت للمصادر ، وفهرس للموضوعات 

 :وتناول الفصل األول 
م وفيـه حتـدثت عـن أهـ) تشكالت صورة املرأة ( مبحثني رئيسني أوهلام 

الشخصيات املؤثرة وأبعاد صورها من خالل رؤية الكاتب للمرأة، وتطلعه هلا 
صورة : ًوحتليال لشخصيتها ، وشعوره نحوها ، وقد جياء يف مخس مطالب هي 

  األم واجلدة ، والزوجـة ، واالبنـة ، ونـساء أخريـات ، مـن عمـة ، وأخـت ، 
  .أو جارة ، أو جارية وغريها مما افضت به السرية الذاتية
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عرضـت فيـه ألبـرز ) القضايا اإلجتامعية ( واملبحث الثاين يكون بعنوان 
القضايا االجتامعية العامة ، مثـل الطـالق ، والعنوسـة ، والـزواج ، وتعـاليم 
املرأة، وأميتها ، وقضية التقليد واالنفتاح وبعض القضايا األخـرى مـن مثـل 

 .العادات والتقاليد 
يا ، ورصدوا جوانب بعض معاناهتم وكيف صور كتاب السري هذه القضا

 .معها 
فيـه جممـل اخلـصائص واملميـزات الفنيـة ) البناء الفني ( والفصل الثاين 

واجلاملية ، وأبعادها الداللية من جهة ارتباطها بصورة املرأة ، قد جاء يف مخس 
مباحث األول عن اللغة ومستوياهتا املشتملة عىل اللغة التقريرية والتـصويرية 

ً التعبريية والشعورية وأخريا الوثائقية وذكرت احلـوار بـرضبيه املبـارش واللغة
 .والغري مبارش 

واملبحـث الثــاين خصــصته للشخــصيات مـن خــالل أبعادهــا اجلــسمية 
 .والنفسية واالجتامعية وأمهيتها كوهنا رئيسة وثانوية مضمنة بالنامذج 
 األحـداث أما املبحث الثالث فامتاز باحلديث عن احلدث واعـتامده عـىل

الرئيسة والثانوية التي يراد هبا حقيقة كام حدث يف الواقـع ، واملبنـي احلكـائي 
 .الذي يراد به الطريقة التي اختذها الكاتب يف عرض رسده 

وجاء املبحث الرابع عن الزمان ، وقد عاجلت فيه االجتاه الزمـاين للـسرية 
لـرسدي مـن حيـث الذاتية السعودية بتحديد طابع الزمن من خـالل الـزمن ا
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املايض ،واحلارض ، واملستقبل مربزة أسلوب االستذكار واالستباق ، وتقنيات 
الزمن من حيث الرسعة واإلبطاء ، التي من تقنياهتـا التخلـيص ، واحلـذف ، 

 .واملشهد ، والوقفة الوصفية 
وختمتها باملبحث اخلامس املتعلق باملكان وفيه عرضت تفاعل املكان مع 

ة التأثر والتأثري عليها من أمثال املنزل واملسجد ، والـرحالت الشخصية وكيفي
 .وغريها 

ثم ختمت البحث بخامتة أرشت فيها إىل أهم النتائج التي أسـفرت عنهـا 
هذه الدراسة التي أرجو أن أكون قد وفقت فيها إىل ما قصدت ، وما تـوفيقي 

 .إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 
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جتهـوا ن الكـشف عـن ذواهتـم لآلخـرين اعوديوختار األدباء السعندما ا
 غـري أن الـصدق ، الـسرية الذاتيـةنـسان ًصدق الفنون األدبية تـصويرا لإلأل

 .املحض يف السرية الذاتية ظهر حوله اشكالية نقدية 
 تصيب الصدق ما حيتمه الفـن  اآلفات التي((من فمن النقاد من يرى أن 

   اخليال حتى يقدم حياتـه يف لوحـة رائعـة  منعىل الكاتب من االستعانة بيشء
طوط والظالل ، وهذا يـؤدي يف األغلـب إىل ابتعـاده عـن الـصدق منسقة اخل

  .))املحض 
 هـو ((: ويميل حييى عبد الدايم إىل أن الصدق املحض يف السرية الذاتيـة 

ًجمرد حماولة ، وهو صدق نسبي ، وليس شيئا متحققـا ، ألن هنـاك عوائـق تعـرتض  ً
  .))اخلالصة سبيل املرتجم لنفسه ، وحتول بينه وبني نقل احلقيقة 

ًإال أين أرى إن الصدق يف كتابات السرية الذاتية يكون نسبيا إال إذا ما دار  ّ
 يف عالقتهـا ا بحياهتم ال حيتمل التخبئة ، وليسحول األم ، كوهنا لصيقة بالنفس ودوره

                                                
ــة النهــضة املــرصية، )١( ــرتاث ، شــوقي املعــاميل ، القــاهرة مكتب ــة يف ال / م ١٩٨٩ الــسرية الذاتي

  .٢٣هـ، ص ١٤٠٩
بـريوت دار النهـضة : حييى إبـراهيم عبـد الـدايم /  الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث ، د )٢(

  .٦ص . ـ ه١٣٩٤/ م ١٩٧٤العربية 
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ح  وجيعل الكاتـب خيجـل مـن التـرصي ،يمنع النرشما  ة املعروفاإلنسانيةمعهم العالقة 
 .ف أو حجب لبعضها كرها عالنية دون تزي، أو ذهبا

 
ً، وأرفعها شأنا ، وأعظمها رشفا األم هي إحدى وجوه صور املرأة  ً. 

ًوهي األصل والعامد ، فحني نتـصفح معـاجم اللغـة العربيـة بحثـا عـن 
 أم كل يشء هو  ((وأن) أم ( نجدها منضوية حتت مادة ) األم ( دالالت كلمة 
  . ))أصله وعامده

 . يدل داللة عىل علو املكانة وعظم الشأن وكون اليشء أصله وعامده
  . )) هو أم له لكل يشء اجتمع إليه يشء آخر فضمهويقال(( 

 متتد لألبنـاء منـذ نطفـتهم وأن من عطايا اهللا للبرشية األمومة احلانية التي
مـن م ال يتغـذى إال  ث،عب الرحم بتشعب الولد عىل قدر تش(( اهتم وحتى مم
التي فيها لطائف وال جيذب إال من األجزاء ، وال يمتص إال من قواها ،دم األم
ويشك األطبـاء أن ،ها ن فإذا ظهر غذته بلب، وله ذلك ما دام يف جوفها،األغذية

  .)) فهي تغذية بدمها مرتني وتزيد ،اللبن دم استحال عند خروجه

                                                
 .ّ لسان العرب ، مادة أم )١(
 .ّ مقاييس اللغة ، مادة أم )٢(
   منصور عبد امللـك بـن حممـد بـن إسـامعيل الثعـالبي ،  القلوب يف املضاف واملنسوب ، أبو ثامر)٣(

  .٣٤٤ ، دار املعارف القاهرة ص ١ج 
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تيـة فـإذا مـا تعـرض سرية الذا واملحفز لدى كاتـب الـ،واألم تعد الدافع
ة األمومة فهي حترضه عىل الكتابة،كوهنا تعد املثـري احلقيقـي يف  لعاطفالكاتب

عندئذ تتتولد لديـه ...  إذا تعرضت عاطفة املبدع إلثارة ، ((حياة أي مبدع فـ 
رغبة جاحمة ، لتحريك املايض فيحرض املحرك األصيل للذاكرة لالسرتجاع ، 

  .))يض وااللتحام به وهتفو املشاعر إىل رؤية املا
 ،الكتابـة عنهـا ،واألمومةًونظرا هلذه املكانة فقد يكون توصـيف مـشاعر 

ًونقل اإلحساس حوهلا من األمور الصعبة جدا عىل الكاتب فيتهيب اخلـوض 
 . وبام يليق بجالل مكانتها ، خمافة التقصري عن وصفها بام تستحق،فيها

 ورغـم ))ًيبت طويال كتابه هذا الفـصل  هت((ل عبد العزيز الربيع الذي قال كمث
 .هذا التهيب نجده يكثر يف تعداد فضائل هذه األم ومميزاهتا 

 وذهنية واعية ولـذلك ،ومن مميزات هذه السيدة أهنا تتمتع بقلب ذكي(( 
  ً ومناقـشاته فحفظـت كثـريا ، ومطالعاته،ًفقد استفادت كثريا من أحاديث أيب

ًوكثـريا مـن املعـارف ، األحاديث النبوية الرشيفة ًوكثريا من،من آيات القرآن 
  .))والطرائف 

 وهـو ، ويقدر مكانتهـا، جعلت الكاتب يعتز هباقد قامت األم بدور كبري

                                                
   .٧٢ص ) ط  . د(  الزمن الروائي ، عبد السالم الككيل ، مكتبة مدبويل ، القاهرة )١(

ـ ،١٤٠٢ ، ٢يع ، مطابع الفرزدق ، ط ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الرب)٢(   .٢٦٩ ص ه
  .٢٧٢ ص ق الساب)٣(
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ً عىل أن هناك أمرا كبـريا ((ًحرصها عىل جعل البيت منبعا للسعادة والطمأنينة  ً
 أن جتعل من عىلدة بكل تقدير وإعتزاز وذلك حرصهاجيب أن أذكره هلذه السي

ًبيتها سكنا سعيدا يغمره اهلدوء واحلب  ًوأشهد أهنا وفقت يف ذلك توفيقـا ال . ً
ًمزيد عليه فال أذكر أن خصاما أو شجارا أو مالحاة من أي نوع وقعت بني أيب  ً

ــة األرسيــة والتنــشئة ))وأمــي   وهــو دور عظــيم ، وحلقــه مهمــة يف البيئ
ن غريها من املؤسسات االجتامعيـة بـأن  تتميز األرسة ع(( حيث ،االجتامعية

العالقات القائمة بني أفراد األرسة ، تتسم بالرتابط واحلـب والـدفء ، ومـن 
بـني املعروف أن األطفال يف األرسة يتأثرون باجلو النفيس والعالقات القائمة 

ولذلك ختتلف شخصية الفرد الـذي تربـى يف ظـل املنـاخ .... األم واألب ، 
ن شخصية فرد آخر نشأ يف بيئـة أرسيـة مفعمـة باخلالفـات األرسي الدافئ ع

  .))والشجار وسوء املعاملة 
 ً األول لـه فقـد علمتـه أمـورا كثـريةلـمويرى عبد العزيز الربيع أمـه املع

،كبعثها يف روحه الـشجاعة  وتعدادها لكنه أشار إىل بعضها ،يصعب حرصها
ًعلمتني هذه السيدة أمـورا  لقد ((  يقول وقتل العقارب، عىل الظالموالتجرؤ
ذكر منها أهنا عودتني اجلرأة عىل سبيل إىل إحصائها ولكنني أحب أن أكثرية ال 

                                                
ـ ،١٤٠٢ ، ٢يع ، مطابع الفرزدق ، طذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الرب )١(    .٢٧٣ ص ه
م ، ٢٠٠٤ ١د العظيم حـسن ، ططه عب/  التكنولوجيا ، د – التطبيق – اإلرشاد النفيس النظرية )٢(

  .١٢٩ص . دار الفكر 



 
 

 

١٨  

 وقـد ((:يقـول )) هًظـالم خميفـا يف داخـل البيـت وخارجـالظالم وكان ال
ة البيوت القديمة حافلة هبذه احلـرشعودتني كذلك عىل قتل العقارب وكانت 

  .))املؤذية الكرهية 
 واملثـل ،االشك فيه أن أم الكاتب أدركت بأمومتها أهنا القدوة احلسنةومم

، ألنه تشبع بأخالقها ى به ، وعليه فأن الطفل صورة من أمه ذاألعىل الذي حيت
 . سلوكها أنامط وشب ونشأ عىل
 وشـب عـىل ، ونـشأ يف أحـضاهنا،ألنه قد تربـى عـىل يـدهيا،وال عجب 

  .ناهتاوقلدها يف كل حركاهتا وسك ،هاغرار
 جاعة و شـ،والقدوة حتتاج أن تكـونوبام أن األم قدوة ومثل يف نظر ابنها 

 ألن ، والبيئـة التـي عايـشتها،جتـاه املجتمـع كـردة فعـل  ولدتشجاعة األم
 ا يستمد صفاته العقلية والنفسيةاإلنسان ابن بيئته ، ومنه

 عايريهيعيش يف واقع اجتامعي له م ال مناص يف أن كل فرد البد وأن ((فـ 
وقيمه وأطره الثقافية واالجتامعية اخلاصة بـه ، ومـن ثـم فهـو يـؤثر يف الفـرد 

  .))ويتأثر به 
مـشرتك بـني أم عبـد العزيـز وأم عبـد الـرمحن الظـاهري ، قاسم وهناك 

                                                
  .٢٧٢ ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص )١(
  .٢٧٢ السابق ، )٢(
  .٣٨ التكنولوجيا ، طه عبد العظيم حسني ص – التطبيق – اإلرشاد النفيس النظرية )٣(



 
 

 

١٩  

 ابن يقطع ، وبث الطمأنينة وتلبية مناجاةفنجدها املعول األول إلزالة الوحشة
 يقـني إن الوحـشة تبعثرهـا وهـي عـىل ، ورساديب مظلمـة،مسافات شاسعة

  :يقول واصـفا بحـب تلـك الـذكرى املـؤثرة. ، فتتعاطى معه بالقول املناجاة
سوق إىل السطح شاسعة بني مرامل وجمابيب ورساديب افة بني باب ال واملس((

وبني وكانـت والـديت رمحهـا اهللا جتـا... مظلمة ، وكنت أناجي من يف السطح 
ه ومراد الصوت كام الغرض من ذلك إزالة الوحشًبفضول من القول أيضا ، و

  .))يقول العوام 
ــصدر ــون األم م ــسباعي تك ــب أمحــد ال ــة الكات ــا يف حال ــرتدد ًاوأم  لل

واالضطراب،فهو يصور حالته يف بعض املواقف والرتدد الذي يسكنه حياهلـا 
يف   ال تـستنكر تـرددي((:ًمعلال ذلك، تربية أمـة ومـا غرسـته بداخلـه يقـول

 وهي ))، فقد علمتني أمي اخلوف من العفاريت واألشباح  اإلقدام مواطن
 .مفارقه تعكس دور األم املؤثر يف شخصية األبناء 

 
تعددت صورة األم يف الـسرية الذاتيـة الـسعودية ، فظهـرت األم املثاليـة املرتبطـة 

 .ا ًجوهريا بوظيفتها األمومية ، والعاملة عىل إسعاد أرسهتا ورعايته

                                                
د الرمحن ابن عقيل الظاهري ، ، أبو عب]سرية ذاتية، ومذكرات وهجريي ذات [  تباريح التباريح )١(

  .٥٤ ، ٥٣م ، دار الصحوة النرش والتوزيع ، ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ، ١ط 
  .١١٥م ، ص ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٣، مطابع النرص ، ١ أيامي ، أمحد السباعي ،جدة،ط )٢(



 
 

 

٢٠  

 املتصنعة لألمومـة ، وهـو أمـر ويف صور أخرى نجدها القاسية املهملة ،
 . لطبائع احلياة اإلنسانية راجع

 

 :احلنونة / أ 
ًعندما حتظى املرأة باألمومة فإهنا تكون أما ملشاعر إنسانية صـادقة فياضـة 

 إذا طبـع اهللا ((ًبالرمحة والشفقة واحلب واحلنان خصوصا ما اتصلت باألبنـاء 
ًاملرأة حني تكون أما عىل مجلة من املشاعر اإلنـسانية العليـا الفياضـية بالرمحـة 
والشفقة واحلنان عىل أبنائها بصورة ال تتوافر عند املرأة من حيـث الـصدق يف 

         .))احلب 
الشكل املادي صص احلديث عن األم تكون العاطفة واحلب هي وحني خي

عمل ، وتكون أفعاهلا وأعامهلـا مادتـه األوىل التـي أي  لهالذي يتبدى من خال
 .تربز عواطف الكاتب 

ولعل اإلهداءات املتصدرة يف كتب السري من أجل األم هي أكرب دليل عىل عمق 
:  يقول  كتابه ألمهبإهداءبناء فهذا عبد الفتاح أبو مدين قام وأثر عاطفة األمومة يف األ

  .))أمي  إىل إىل ذلك القلب احلاين(( 
                                                

حممـد بـن / ، مكتبة امللك فهـد الوطنيـة د١ قضايا املرأة السعودية من خالل الرسد ،الرياض،ط)١(
  .٢٠٩م ، ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العزيز العوين ، عبد 

هــ ١٤١٦ ، ١ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، الرشكة السعودية للتوزيع ، جدة ، ط)٢(
  .٥ص 



 
 

 

٢١  

 االهـداء إىل «  هيدي سريته ألمه بتعبري واضح ومبارشواملبدع عزيز ضياء
 . والتي شكلت نسبة كبرية يف كتابه حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب »أمي 

يقول يف إهدائه معربا عن امتنانه المه التي زرعت عبد الرمحن السدحان و
 إىل أمي التي ضـخت (( احلياة بحبها يف داخل كيانه القدرة عىل مواجهه أعباء

  .))يف رشاييني أهنار من احلب والصمود يف وجه اخلطوب 
 كنت حتدثت يف (( عن أمه ًعبد العزيز الربيع فصال يف كتابهوأفرد الكاتب 

  .))عن والديت ) وعظيمة ... أم جاهلة ( فصل عنوانه 
كتابة اإلهداء وغريه كًابة متمثال يف  للتعبري عن الكتًاوقد تكون األم حافز

 . توفيق  عمررسالة هلا ، بعد االنقطاع عن الكتابة يقول حممد
شـهرين ، وأخـذت  أمسكت القلم بعد االنقطاع عنـه نحـو  ألول مرة((

  .)) - يرمحها اهللا –أكتب رسالة ألمي 
وقد يكون التكريم بترصيح اسم األم كأحد أبـرز مظـاهر كتابـة الـسارد 

 فالدكتور عبد اهللا أبـو داهـش ذكـر ، املحفزة لتلك العواطفملشاعره جتاه أمه
                                                

هــ ، ١٤٢٧ ، ١ قطرات من سـحائب الـذكرى ،عبـد الـرمحن الـسدحان مكتبـه العبيكـان ، ط)١(
  .٥م ، ص ٢٠٠٦

  .٨عزيز الربيع ص  ذكريات طفل وديع ، عبد ال)٢(
  م ، ١٩٨٩هــ ، ١٤١٠مطـابع سـحر ، :  ، جـدة ١ أيـام يف املستـشفى ، حممـد عمـر توفيـق ، ط)٣(

  .٨٣ص 
 



 
 

 

٢٢  

ـيام إذا مـا عرفنـا إن جمتمـع الـدكتور هلـا،ًاسم أمه رصحيا من باب التكريم واملحبة    الس
 . جمتمع مغلق يستصغر ويستحي من ذكر اسم األم بالرصيح عبد اهللا 

  .)) أمي عزيزة بنت عبد اهللا بن عوض حفظها اهللا  ((فيقول
 مظاهر حنان األم التي عرب عنهـا كتـاب الـسرية الذاتيـة بكثـري مـن ومن

د الـسباعي مـا زال يـذكر محأالسارد فهذا البهجة،والفرح ،تدليل األم البنها ،
 : له، والتي ترن يف ذاكرته وتفاصيل جسده يقول تدليل أمه

 أغنيتها وكانت » أمحد محادة « سامين أيب أمحد ودللتني أمي فكانت تنادين ((
وال أزال إىل  . » أمحد محاده لب القالده أمه حتبه وأبوه زيـاده « -الدائمة هي ترقصني 

 تـدللني هبـا إىل  كام اذكر كلامت األغنيـة التـي ظلـت،اليوم أذكر أين كنت دلوعتها
  .))األيام األوىل التي كنت أدلج فيها إىل الكتاب 

ًل حيدث أثرا عميقا بـنيفقدم شهادة حية بأن الدال  ويـصنع ،بنهـا األم واً
 .األلفة والطمأنينة التي تشبع رغبه احلنان لدى األبناء 

ــدليل األم ــاء فنجــد ،ولعــل مــساحات ت ــه األبن ــرب يف تربي    هلــا وقــع أك
 اآلمـان الـذي جيعلـه يف املقابـل هوإعطـاؤ حلريه الطفـل ًا عاكسًالتدليلها وقع

 فها هو عزيز ضياء لفرط ،ً فيكون خيط احلب واحلرية متبادال بينهام،يدللها هو
                                                

 -هـ ١٤٢٩مطابع احلمييض ، :  حياة يف احلياة ، عبد اهللا بن حممد بن حسن أبو داهش ، الرياض )١(
  .١ط. م ٢٠٠٨

  .١٣ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )٢(



 
 

 

٢٣  

  بل يدلعها ويدللها بتخفيف اسمها من فاطمة إىل،تدليل أمه له ينادهيا باسمها
  .))م ف ف أمي التي كنت حتى هذه اخلفقة ال أعرف إال أهنا((م فف

 تتخفى الـصفات « التي وبذلك نجد أن صفة احلنان هي الصفة العظيمة
 ، فال نشعر بأي معان أخرى تـساوي األخرى عند األم هذه اخلاصية العظيمة

  إذ»حناهنا عىل أبنائها ، وحرصها عىل سالمتهم ونجاحهم يف حتقيق مآرهبم 
األم اجلذر األصيل املتجـذر فينـا ، وهـي امتـداد الزمـان عـرب عـصور تـربط 
ًحارضنا بامضينا منذ حلظة بـدء اخلليقـة ، وهلـذا نـرتبط دومـا بلمـسة حناهنـا 

نـا مما أجربت كتابنا وأدباءاطفتها التي ال تعلوها عاطفه وبعوبحضنها الدافئ 
 .بالبوح والكتابه عنها 

ًجتسيدا نصيا الكاتب عبد الفتـاح أبـو رز من أظهر حنان األم وجسدها أب ً
 وحنان أمه وخوفهـا الـدائم عليـه ، فكثري ما كان يذكر لنا مظاهر شفقةمدين 

  .نائهاأبويعلل ذلك ، بأنه االبن الوحيد هلا بعد موت 
أنجبت من أيب تسعة ، مل يعش مـنهم سـوى ..  والديت رمحها اهللا ((:يقول

 ولعل أخي من أيب األكرب ، يريـدين أن (( ))بنتني وولد ، هم أختاي وإياي 

                                                
  .١٩ اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص  حيايت مع)١(
 صورة املرأة يف القصة السعودية ، حممد العوين، مكتبـة امللـك عبـد العزيـز العامـة ، الريـاض ، )٢(

  .٦٩٤ ، ص ١م ، ج٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
  .٢٠ حكايه الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ،  ص )٣(



 
 

 

٢٤  

أعيش معه وأترك والديت ، ولكني أبيـت ورفـضت ، وملـن أتـرك أمـي وهـي 
ًعندي بالدنيا ، حنانا وإيثارا وعطفا  ً   .)) اهللا سواي ؟ من هلا بعد! ً

ًن التي حتمل حنانا وحبا وإيثارا وعطفا بأن تعرتض عـىل التحـاق فالبد أ ً ً ً
ً اإليطالية خوفا عليه من املوت،فأبو مـدين خيـرب أن حنـان أمـه ابنها باملدارس

 :عليه دفع هبا ملنعه من اإلحتاق باملدارس اإليطالية
طالية فأنا وحيدها ، وهي  إن والديت حالت دون ذهايب إىل املدارس اإلي((

أن أجند ثم أمحل إىل القتال مع الـدول .. ختشى عيل حني التحق هبذه املدارس 
  .))املستعمرة 

 باملـدارس إحلاقي من املوت يف غري سبيل اهللا ، فاعرتضت عىل  إذن خشيت عيل((
 .ً ومنعه يعد مظهرا من مظاهر حناهنا الفطري ))اإليطالية 

م عىل ولدها وحتنو عليه وهو يفـصح بأنـه جيـد الـسعادة هكذا حترص األ
   بقـرب والـديت التـي حتنـو عـىل وتـسعد يب ، وأنعـم بـذلك احلنـان ((بقرهبا 

  الدافق بإيثارهـا وحرارتـه ، وذاك احلـب الـذي ال نظـري لـه يف الـدنيا فأجـد 
  .))السعادة 

                                                
  .٣٣ين ،  ص  حكايه الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مد)١(
   .٣٠ ، ص السابق )٢(
  .٣١ نفسه ، ص )٣(
  .٣٩ نفسه ، ص )٤(



 
 

 

٢٥  

عىل حتى مـن  وهي ختشى (( : وهي ختاف عليه من أبسط األشياءوكيف ال جيدها
  .))هبوب الرياح 
عن مناحي عاطفة أمه جتاهه بخوفها وشفقتها عليـه مـن العمـل   أبو مدينيكشف

 .الشاق ، لذا كانت تلزم الدعاء كوسيلة لكرس اخلوف وترويض العاطفة 
 مدين يؤكد عىل عاطفة وحنان أمه بـذكر املواقـف التـي فنجد الكاتب أبا
 : بالبكاء وكثرة الدعاء صطبار أمهترتبط بعمله الشاق وا

ًن عميل كان شاقا ، لكني كنت صغريا وطموحا وفرحا ،  إ(( ً ً وكانـت ... ً
ً فخورة يب ألين أوشك أن أصبح رجـال ، وإن كانـت -  عليها رمحة ريب- أمي

تشفق عيل من التعب وكثرة العمل ، وكنـت أصـربها وأطمئنهـا بـأن العمـل 
فـرح ، وكانـت كثـرية الـدعاء يل للرجال فكانت تفرح وتسيل دموعها مـن ال

  .))بالتوفيق والنجاح والسداد 
 عىل نفسه التي أضـاءت لنـا شخـصيته وفتحـت يف حلظة شفقةوالكاتب 

   ، فقـد تنقـل بـني األعـامل الـشاقة حلالتهوجدانه املغلق ، وهنا عمق التصوير
 قلة األجر والدافع لكل هـذا هـو أمـهرغم صغر السن ، وأحب وأخلص مع 

 الشاق ، حني يكـون ذلـك مـصدر حتنو عليه وتدفعه بحناهنا نحو العملالتي 
 :هلا،يقول يف وصف تلك الذكرىفخر 

                                                
  .٣٩حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص  )١(
  .٣٧ ، ٣٦ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

٢٦  

  ًبــأجر أربعـني قرشــا يف اليـوم ، يف بنــاء ...  وعملـت مــع األمريكـان ((
ًكغ ، وكنـت عاشـقا لعمـيل  ) ١٥(  حجري ، تزن الواحدة نحو – بلوك -بـ 

نت تشفق عيل مـن اإن ك ريب فخورة يب ، لديت عليها رمحةًفرحا به ، وكانت وا
  .))هذا العمل املضني الثقيل 

معه حني  عىل نفسه وتعاطف أمه تهلقد تعمق الكاتب بعواطفنا حلظة شفق
فالكاتب ربط جتارب حياتـه بمـشاركة األم بتلـك تترسبل بالدموع والدعاء ،

 .التجارب 
 وتتنـوع الطـرق  ،ئهـاكل أم طريقتها يف التعبري عن حناهنا وحبها ألبنالو

 . هبم امللتفةبتنوع حاجه األبناء هلا وبالظروف 
نمطيـة ملفهـوم األمومـة  أم الكاتب عزيز ضياء ترسم لنـا صـورة  )مفف( 

 وقبـل أن تـنهض وجتلـس لفـت حـويل ((:باحتضاهنا ابنها حلظة شعورها بجوعـه
  .))أنت جيعان موكده ؟؟؟ : ذراعها وضمتني إىل جسدها وهي تقول 

 يرتكز فيه احلـب ًا عاطفيًا ، مشهدوقد صنع الكاتب من حلظة ضم أمه له
 ومل أجبها بـيشء لكـن مـا اشـد مـا ((:حساس بالدفء واألمانواحلنان واإل

أحسست بالدعة واألمان ، يف استسالمي الحتضاهنا وذراعها حـول جـسمي 

                                                
  .١٠٤ حكايه الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ،  ص )١(
  .٢٤٨ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٢(
 



 
 

 

٢٧  

ني دحـ... ما عليـه : رفعت وجهي اتأمل حمياها ، ألسمعها تقول ... الصغري 
  .))نفطر 

إن الوجدانية املـشتعلة يف أسـلوب الكاتـب عزيـز ضـياء عمقـت رمـوز 
 .ومعاين األمومة املشعة 

 إيقـاع تلـك اليـد التـي  حلظة من العطف واحلنان يرصد املبدع ضياءويف
 مرت عىل وجه أمه وأيقظت شعور األمومة اللطيف الذي حجب الكالم عـن

شاعر التعـاطف معهـا كانـت اليـوم  ولكن م((:ى بالصمت وطغ ) ففم (أمه
فـإذا هبـا ... أقوى من اجلوع رفعت يدي ، وأخذت أمر بكفـي عـىل وجههـا 

حتضنني بذراعيها معا ، وتشدين إىل صدرها وحني رفعت وجهي مرة أخرى اتأملها 
  .))ًرأيت عينيها دامعتني ومل تقل شيئا تركتني ، وهنضت مرسعة 

عمق مشاعر األمومة بداخلها ، ولذلك ًعها،دليال عىل وهروب األم بدمو
 القيــام  ابنهــا حلظــة شــعورها بالــضعف واالنكــسار ، والتقــصري يفجانبــت

 .بواجبات األمومة كاملة جتاهه
نان األمومة يتأتى بفعل الطبيعـة اإلنـسانية يف الـصور  رأينا أن حوإن كنا
 ا نلمس حناهنـا ينبـع بفعـل الطفـل ذاتـه ، حيـث يعمـد بعـضنالسابقة ، فأن

                                                
  .٢٤٨ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
  .٢٤٨ ، ص  السابق)٢(
 



 
 

 

٢٨  

 ضـياء اإلطفال إىل استدرار عاطفة األمومة بحركاهتم ونظراهتم كام فعل عزيز
 . يف القصة السالفة الذكريده عىل وجه أمه عندما مرر

 بكـل مـا والحظنا تنوع حنان األم ودوافعه عند الكتاب فحنان أم مـدين
تـب وأم الكا كونه االبـن الوحيـد ، حيمله من شفقة وعطف نابع من اخلوف،

اء تشاطر أم مدين اخلوف عـىل أبنهـا الوحيـد بعـد أن انتـزع املـوت عزيز ضي
ــاالهتامم واحلــب ــه ب ــضه واحتوائ ــة تعوي ــر حماول ــا اآلخ ــرية . طفله   ويف س

 عـن شـعور األم املتزوجـة ًاعبد الكريم اجلهيامن يكون احلنان يف البيـت نامجـ
 .يف حياهتا برجل آخر بالتقصري لوجود رجل آخر غري والد طفلها 

 مـن حتنو عليه وهتتم بجميع أموره بـدأ  إليه فهي حترض أم اجلهيامنفعندما
 وكانت والديت رمحهـا اهللا عنـدما تـزور (( :تنظيف اجلسد إىل املأكل واملرشب

أهلها يف األسبوع مرة أو مـرتني هتـتم يب وتتـوىل تنظيـف جـسدي ومالبـيس 
 ىوترشف عىل مأكيل ومرشيب فـأنس بوجودهـا ويرتـاح بـإيل برؤيتهـا وأنـس

  .))أحقادي عليها وعىل زوجها اجلديد 
ويبدو أن يف بواطن مشاعرها إحساس داخيل جتاه طفلها بالتقصري حيـث 

 أهنـا سـلبت ابنهـا إحـساسه  بـذلكتـرى، فهـي  عنهاستقلت بذاهتا وزوجها
 . تواجه هذا التقصري باالهتامم والعناية  أنباألمومة فتحاول

                                                
 –م ١٩٩٨ ، ٢ طالرياض،مكتبة امللك فهد الوطنيـة، مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ،)١(

ـ ص ١٤١٩   .٢٨ه



 
 

 

٢٩  

 عاطفة وحنان  األخرى الكامنة وراء واألسبابوإذا ما بحثنا عن الدوافع
 .قبع خلف الظروف االجتامعية والسياسية وشفقه األم نجد أن بعضها ي

من الفقـر يف بعض حاالهتا نبثقة  أم السارد أبو مدين م وحنان شفقةفمثال
 .واحلاجة التي دفعت بابنها الوحيد إىل األعامل املضنية 

من املواقف املـؤثرة التـي تـصف فقد ذكر السارد يف سريته الذاتية العديد 
مكرها إىل تـرك الـرتداد ضطررت  وا(( :فقر واحلرمان واملعاناة اليومية الحالة

نت له يف ذلك الوقـت وأعل....  عنده القرآن الكريم ، ظأحف الذي عىل الفقيه
كـيفام .. إىل أن والديت وأنا يف حاجة إىل دخل نعيش به ويسد الرمـق .. املبكر 

يقن الرجل أن الظروف الصعبة أوهـت مـن قـدرايت الواهيـة ، كانت احلال فأ
  .))يل ولوالديت بالعون والسداد  وقبل العذر عىل مضض ، ودعا

ويسرتجع أبو مدين مالمح الفقر والعـوز املخـيم عـىل أرستـه وتعـاطف 
  ً وشيخي كان يصحبني الحساسه بفقـري ، فكـان ذلـك عطفـا ((الشيخ معه 

  .))رف أحوالنا منه ، ألنه جار لنا يع
ن  أل((يصطحبه يف املناسبات ، ليسد حاجته من أكل اللحم وكان شيخه 
ًبيتنا إال نادرا ، وربام أتيح لنا مرة يف الشهر رشاء رأس شاة أو اللحم ال يدخل 

كرشه ، لكن بقية األيام نكتفي بام تيرس من حساء بشحم جاءنـا مـن أضـحية 
  .))العيد 

                                                
  .٢٩ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ص )١(
  .٢٨  السابق)٢(
  .٢٨ نفسه )٣(



 
 

 

٣٠  

  العمـل  ويـدفع بـاالبن إىل لتدر شفقة عليـه،األمبفع  الفقر يد كانهكذا
وسدها باألعامل املتعبة واألشغال الشاقة ، وهذه األعامل  ،سد احتياجات األرسةل

 ولست أدري مـن وجهنـي إىل ((: قام هبا من أجل أمه احلنونة فقد بدأ بعمل املقهى 
  لغازيـة عـىل رواد ألعمل فيها أمـد الـشاي والقهـوة وامليـاه ا» مقهى «السعي نحو 

  .)) املقهى 
   واجهـت صـبي صـغري  التي صعوبات العملبأسلوب يملؤه األملويذكر

..  يف املقهى أن أصحو قبل طلوع الشمس – صبي – وهذا يتطلب مني وأنا ((
وصــاحب املقهــى يــأيت نحــو الــساعة الثامنــة أو الثامنــة .... الفــتح املقهــى 

الصبي الصغري القليل احليلة واهلـادئ والنصف ، ليجد العمل يسري عىل يدي 
 الكـرايس واملطيع معا ، والصبي قد عمل كل يشء ، من كنس للمقهى ورص

  .)) إلخ  ... يف األرض ، وإيقاد النارورش املاء
 العمل الشاق الـذي ال تتجـاوز أجـره يف وطبيعي أن يزهد الطفل يف هذا

 وبعـد ذلـك زهـدت يف العمـل (( : وال يغطي تكاليف املعيـشةلية لريتني إيطااليوم
  .))الرديء فرتكته 

ومن املقهى إىل فرن البلدة الذي كان العمل فيـه حيتـاج إىل جهـد مكثـف 

                                                
  .٣١ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
  .٣٧ ، ٣٢ ، ص  السابق)٢(
  .٣٣ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٣١  

غـري ....  تركت العمل يف املقهى ، وتوجهت ألعمل يف فـرن ((وعمل مضن 
ًعميل كان شاقا لكني كنت صغريا وطموحا وفرحا ، ألنه أصبح يل دخل جيئ يف أن  ً ً ً

  .)) هبذه احلال التي وصلت إليها ًا وكنت سعيد، والديت وأنا، الكفافحدود
   كـان يـذكر لنـا شـفقة أمـه وعطفهـا  املتعـددةوالكاتب كلام ذكر أعاملـه

ًألين أوشك أن أصبح رجال ، وإن ..  وكانت أمي عليها رمحة ريب فخورة يب ((
  .))كانت تشفق عيل من التعب وكثرة العمل 

 شـعور أمـه بالـشفقة  الـشاقة زاده املتعددةلالكاتب يف األعاموكلام تدرج 
 ....  فرسعان ما أتقنت حرفة الرتقيع والبناء ، ألين حمتاج وعندي اسـتعداد ،((عليه 

ًوكنت عاشقا لعميل فرحا به ، وكانت والديت عليها رمحة ريب فخورة يب ، وإن  ً
 . ))! كانت تشفق عيل من هذا العمل املضني الثقيل 

نبعـت باحلنـان ، ف الـساردأمفالفقر واحلرمان واحلاجـة اسـتنطقت فـؤاد 
والشفقة فالسارد ال يتجاوز ذكر العمل حتى يذكر يف هنايته شفقة أمه وحناهنا 

 .من هذا العمل املضني عليه 
 ًفـال تثريـب إذا ، مدين عىل وحيدهاوحني تشفق وحتنو أم عبد الفتاح أبو

 إذ فقـدت خـالل ، رحلتها إىل الشام بنهاية مأساوية حيث انتهت، ضياءعىل أم عزيز

                                                
  .٣٦ حكاية الفتى مفتاح،عبد الفتاح أبو مدين، ص )١(
  .٣٦ ، ص  السابق)٢(
  .١٠٤، ص نفسه  )٣(



 
 

 

٣٢  

، وعادت برفقة ابنها الذي بقي هلا فرتة إقامتها يف الشام أختها وأباها وطفلها األصغر
 ، ، فكان هذا هو أكرب األسباب والدوافع لتكثيف حناهنا له )عزيز ضياء( من أرسهتا

 .وعليه
  يف كتابه حيايت مع اجلـوع فريوهيا ابنهاأما دوافع وأسباب حنان أم ضياء،

ً أنك ال تدري مثال ، (( : بيشء من احلزن،وبكثري من الصدق واحلربواحلب
وعرفـت ... أين قضيت طفولة فتحت عينيها عيل مآيس احلرب العاملية األوىل 

اليتم الذي يعلق عني الطفل بوجه كل رجل يراه ، يف أمل حمموم بأن يكون من 
عرفـت املـرض ... لترشد يف األزقـة والـشوارع عرفت ا.... يراه ، هو األب 

اجلـوع الـذي يمـزق ... عرفـت اجلـوع ... الذي هيددين باملوت يف كل حلظة 
ذ وجبـة تـذوقتها ذي جعل وجبة اخلبز األسود أشـهى وألـاألمعاء ، اجلوع ال

  .))حتى اليوم 
عاطفة األمومة ر فزات لنثوهي حموالوحدة، تيتم وعاش الترشد واجلوع إذ

 هي – كان هناك اإلحساس ، بأننا ((:ظهارها عند أمه بشكل مكثف واضحوإ
 )) يف الدنيا كلهـا ين ، ليس يف هذا البيت فحسب وإنام وحدنا وحيد–وأنا 

 فكالمها يتبادالن االحساس باآلخر ووحدته،وأمهية بقاؤة
   ويكـون الفقـد أكثـر ، نابع من اخلـوف مـن فقـدان ابنهـاوإحساس األم

                                                
  .١٤ ، ١٣ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
  .٢٣٠ السابق ، ص )٢(



 
 

 

٣٣  

 .ة عىل النفس حني يكون االبن وحيد أمه ًأملا وقسو

 :وكام أن اخلوف من املجهول هو الذي تركها تناجي اهللا وتبكي 
 ولعيل ال أنسى حتى اليوم تلك اللحظات يف ذلك اليوم ، التي امتدت ((

احتضنته بني كفيها ، ورفعته ألرى عينيهـا ، جتـول ... فيها يد أمي إىل وجهي 
  بوجهي هكذا ، ثـمظلت ممسكة... أخذت تنذرف لبثت أن فيها عربات ، ما 

يـا ...   صدرها بحرارة ، ثـم تقـول يف حرقـةتضمني إىلو... تعود فتحضني 
واستـسلمت لـضغط ذراعهـا حـويل وهـي تـضمني إىل ... عزيز قول يارب 

ًد دائـام ظلت تـردًصدرها ، كأهنا ختاف أن تفقدين أنا أيضا كام فقدت كل الذين 
، األمان النفيسم هنا حتاول بأن يكون يف حضنها ، األ ))اراحوكلهم  .. اأهنم رحلو

م رغم ترسبلها اخلوف من املجهول،الذي جتسد أغلبه يف اخلـوف مـن  الدائوالدفء
 .الفقد

ويتدثر عزيز ضياء بحنان وعاطفة أمه عندما يكون صوهتا معبأ بالدعوات 
 .يارب يا عزيز قول يا رب ... يارب 

هيامن فقد كانت عاطفة وحنان أمه نابعة مـن اجلكريم وأما الكاتب عبد ال
 وانتقلت ، فقد تزوجت وابنها صغري،شعورها املؤمل بالتقصري يف واجبات ابنها

 ووجدتني قد خرست هبـذا الـزواج رعايـة ((: بيت زوجها يف القرية املجاورةإىل
  .))أمي وعطفها وحناهنا 

                                                
  .٢٣١ ، ٢٣٠ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب،عزيز ضياء ، ص )١(
  .٢٧ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )٢(



 
 

 

٣٤  

 ن للحب واحلنان أليـام كثـرية ،ًوأم اجلهيامن تدرك جيدا معنى افتقاد االب
 ًوساعات طويلة،ولذلك كانت تأيت لطفلها حمملة بمشاعر أكرب،وأكثـر حبـا ،

فتحيل البيت إىل قلب نابض ممتلئ بالدفء واحلب ،والتحنان،مما جيعل الطفل 
: يتذكر هذا بكثري من الوالء ألمه فهو يعلم أن صنيعها هذا كان بـدافع احلـب

  .))ا جاءت من عند زوجها  ولوال حمبتها يل مل((
واحلنـان ولـذلك كانـت وتشعر األم أهنا حرمت ابنها الرعاية والعاطفـة 

 وكانت والديت رمحها اهللا عندما تزور ((:حتاول أن تعوضه يف كل زيارة ألهلها
وتتـوىل تنظيـف جـسدي وثيـايب ... أهلها يف االسبوع مرة أو مرتني هتـتم يب 

وكـل ))فآنس بوجودها ويرتاح بايل برؤيتها .. وترشف عىل مأكيل ومرشيب 
ً فاألم تفعل كل يشء يمكن أن يكون مفيدا ((:ذلك تفعله األم لتشعر بالرىض

بحاجاته ، حتاول األم معرفة أفضل الوسـائل إلرضـاء تلـك بالنسبة للطفل واإلملام 
يـؤدي شـعورها .... احلاجات ، فتغذية الطفل وتنظيفـه وإبقـاؤه يف جـو مـن الـدفء 

  .))بالرىض 
إن نقصان األمومه وحناهنا قد يؤدي إىل نتيجة عكـسية يف سـلوك االبـن 

 نتيجة حرمانه من عاطفـة فالطبيعي جتاه أمه ،وهذا ما حدث بالفعل للجهيامن
                                                

  . ٣٠ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )١(
  .٢٨  ص،السابق  )٢(
فايز قنطار ، عامل املعرفـة صـدرت السلـسلة يف ينـاير / م ، د األمومة نمو العالقة بني الطفل واأل)٣(

  .م ١٩٩٠ – ١٩٢٣م بإرشاف أمحد مشاري العدواين الكويت ١٩٧٨



 
 

 

٣٥  

 فإذا مشت يف (( وأمومتها كان يرتصد هلا باحلجارة وهي عائدة إىل زوجها أمه
جارة وهي مدبرة ال تراين ولو أهنـا طريقها إىل قرية زوجها جعلت أرميها باحل

نظرت إيل بعينها احلنونتني ووجهها الباسم املـيلء بعواطـف احلـب والـشفقة 
نحوي لو أهنا فعلت ذلك لتبخرت أحقادي نحوها ولكنها تسعى يف طريقهـا 

  .))ة إىل الوراء تغري ملتف

  احلزن العميقة يف عـدم رضـاهاتها وعدم التفاهتا يدالن عىل مسحةوصم
 .ًعن التقصري يف واجب ابنها ، وتركه وحيدا عند أهلها 

 لتعلق االبـن ًا مؤرش وحماولة اتباعها يعد،ى مغادرهتاورميها باحلجارة لد
 .بأمه ونقص العاطفة لديه 

  بأمهعبد الكريم اجلهيامناحلنان يف عالقه والعاطفة،  نقصوما ذكرناه من
مـه فقـد تطلقـت أمـه وهـو نجده كذلك ينطبق عىل عبد الرمحن السدحان وأ

 إحـسايس الـدقيق ((ًصغري وتركته وحيدا يف وقت مل يدرك فيه ماهية األشياء 
ً قـدرا مـن النـضج العـاطفي هإن افرتاقهام جاء يف وقت مل أكن قد أدركت فيـ

  .))يعوضني عن فقد حناهنام جمتمعني 
 ً وزاد عـرسي عـرسا زواج((تركته أمه وهو صـغري بزواجهـا الثـاين فقد 

  .))سيديت الوالدة برجل أعامل فاضل يقيم يف مدينة أهبا 
                                                

  .٢٩ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم جهيامن ص )١(
  .٤٣ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )٢(
  .٤٢ ، ص  السابق )٣(



 
 

 

٣٦  

 إذا زارت ((وكان ال يـنعم بحنـان أمـه إال مـن خـالل زياراهتـا ألهلهـا 
مقـر ( والديت مزرعة أبيها ليوم أو أكثر ، فإهنا كانـت حتـرص عـىل زيـاريت يف 

ًمع الغنم حاملة معها خبزا طازجا ومترا وشـايا وربـام بعـض ا) عميل  ً ً حللـوى ً
، ثم ) ّلبيه يمه ( فأرد عىل الصوت القادم بـ .. وكانت تنادي باسمي من بعيد 

 بجـسدي النحيـل يف حـضنها  للقائها ، وما إن أراها حتـى ألقـيًاسعى عدوا
  .))وكأنني تلك اللحظة يف روض من رياض اجلنة 

ان ما ختتفي وتزول،وهو غري مصدق ملا يراه ويـسمعه وهذه اللحظة رسع
 فأتناول الوجبة وأنـا ال أكـاد أصـدق مـا (( :شدة فرحه بوجود أمه حولهمن 

أرى وما أسمع وتبقى أمي احلبيبة معي فرتة من الوقت كأهنا ثوان معـدودات 
  .))قبل أن تستأذن للعودة إىل البيت 

 زيـارات خاطفـة  يفًاوهكذا يكون حنان وعاطفة األم املتزوجة برجل آخر حمصور
 . برغبات األبناء يف مشاعر دائمة وحب متصل ال تفيورسيعة ،و

 حتاوله فهي ن بأن أمه أحست بتقصريها جتاهمحويعرتف الكاتب عبد الر
 وحرصت هـي أن حتيطنـي بأسـباب ((:  بحنان ومشاعر مضاعفة هضأن تعو

ًاحلنان والسعادة تعويضا يل عام فات منها بعيدا عنها  ً(( يف هـذه النـصوص 

                                                
  .١١٣حائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص  قطرات من س)١(
  .١١٣ ص  السابق)٢(
  .٢٣٧ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٣٧  

ر لـه أسـباب توفأن  و،ها املرشوع يف احتضان ابنها حقحاولت األم أن متارس
يف بعـض السعادة لكن واقعها االجتامعـي فـرض عليهـا التقـصري والتجـايف 

 . هلا فرصة أتيحتما   إذهضاألحيان، لكنها تسعى إىل تعوي
 :األم والتضحية /ب 

ًكانت وما تزال األم حمورا أساسيا للتـضحية واألمـان واملعـول عليهـا يف  ً
اقف الصعبة وقد كشفت األم جهودها يف رعاية وسـالمة األرسة والسـيام املو

 .ألبنائها 
فها هو عزيز ضياء يرسم صـورة امل املـضحية،من خـالل أمه،فأمـه مثـال 
للمرأة القوية الذائـدة التـى تـنهض بأعبـاء الرجـال،وختوض معـارك احليـاة 

ليها ، ليس فقط  كانت املعركة ، معركة األم ، التي كانت ع((:القاسية وحدها
ف ، وى ولدها الذي عاش رغم إصابته بالتيفوس الذي اخرتم حياة األلبرّأن ت

....  يف شـيخوخته –بينام مات أخوه باحلصبة ، وإنام أن تقف إىل جانب أبيها 
 عجانبه ، ترعاه ، وختفف عن نفـسه مـشاعر اإلحـساس بـاحلزن والتفجـأن تقف إىل 

ـباح ، لتواجـه ... لوف حوله ، واألسى ، وهو يرى املوت حيصد األ فلحق بربه ذات ص
  .))هي وحدها مع هذا الطفل فواجع النهاية التي أرادها اهللا سبحانه 

ويصف ضياء مدى تفاين أمه وتضحياهتا،وحناهنا جتاه جده العاجز حيث 
بمالزمة املنزل والراحة ألنه ال يقوى عىل امليش واحلراك وستقوم تقنع والدها 
 .ا حيتاجونه من السوق هي برشاء م

                                                
  .٤١٧ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(



 
 

 

٣٨  

ً واستطاعت أمي أخريا أن تقنعه بـأن يعـود إىل غرفتـه ، وسـتقوم هـي ((
  .))برشاء ما نحتاج إليه من السوق 

نيـة عـىل االبـن إىل الـوعي الـشديد  ختطـى دور األم احلاوحنان أم ضياء
لعائلة ، وهي يف ذلك ترسـم البذل والعطاء واإلنتامء إىل االتضحية ،ومفهوم ب

 . األم العائلة صورة أكرب لألم،يمكن أن نسميها
 مـن األم احلنونة الدائبة عىل رعايةتضحية ا والكاتب عزيز ضياء يصور لن
 رأيت أمـي تعـالج خلـع (( كل ما بوسعها بذله حوهلا من العائلة والتى تبذل

، كانت تقوم بذلك ... بعد أن دهنتها بقطران من الزيتأسورة ذهبية من يدها 
إىل جـدي وقـدمتها ثم بعد أن خلعتها أرسعـت ... ًبعيدا عن خالتي وحدها 

وتأكـل ... الزم خدجية ترشب مرقـة دجـاج .. احلكيم قال : ، وهي تقولإليه
  .))وترشب عسل وحليب ... أكل طيب 

 ، تفريج أزمة مالية يف سبيل انقاذ األخت من املرضوهي حتاول باألسورة
يم العطف والتضحية والفداء من أجـل مـن وهي يف نفس الوقت تلقن ابنها ق

 .نحبهم 
وتضحيتها تعد يف هذا الزمن تضحية مضاعفة،ألن املجتمع كـان يعـيش 

لها مـن شـظف العـيش ، انى أهعأزمة صحية كانت البالد يف حرب وجوع ، 
                                                

  . ٦٣٢ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
  .٥٢، ص السابق )٢(



 
 

 

٣٩  

 وكان الناس ، مجيعهم ، وعـىل األخـص املهـاجرين ، ونحـن ((.ومن الفاقة 
ً والذين ، كـانوا يموتـون جياعـا أو مـن اجلـوع يف ...مجيعهم فقراء ... منهم 

  .))الشوارع ويف املساجد ويف الطرقات ، مجيعهم من هؤالء الفقراء 
العمل قدر الطاقة عىل  هذه املعاناة والصرب عليها ووشاركت األم يف حتمل

إعالة ابنها ورعايته،رغم صعوبة ظروف احلياة ،والعمل عىل الرجال فـام بالنـا 
املنـسج ، تـشد ..  أمي عاكفة عـىل هـذا أرى ((:يقول!!  يف ذلك الزمنبامرأة

 وتطرزها بعد أن ترسم األشكال التي تريد تطريزها ، بالقلم القامشعليه قطع 
  .))وفروع أغصان صغرية ... وورود  .. أزهار.. الرصاص 

وسـيلة التقاهنـا هـذه املهنة،فجعلتها،وقد اختـارت أمـه مهنـة اخلياطـة 
هنـا بـذلك قها اليوم رمحها اهللا أن أقول ، إ اعتقد أن من ح((الرزق وطلب لتكسب 

  .))املنسج ، وشلل احلرير امللون استطاعت ، أن تؤمن لقمة العيش لنفسها ويل 
 ومـن أجـل االبـن تظـل صـابرة واألم تعيش عىل الكفـاف أو مـا دونـة

 .ومتجلدة عىل أمل باسم يصنعه هذا االبن يف يوم من األيام 
ًفقد رسد الكاتب ضياء موقفا قصصيا مؤملا يوضح مـدى عمـق تـضحية  ً

 وأحلك املواقف، األم ألبنها واستجابتها لكل رغباته حتى يف أصعب األمور،

                                                
  . ١٤٨  حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص)١(
  .١٤٨، ص  السابق )٢(
  .١٤٩ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٤٠  

ففي ذكرياته أيام مكوثه يف اخليام ويوم معرفته بالتني الشوكي الذي كان حيمله 
ه  انتبـاه لونـشـد. البائع يف سـلة مـن اخلـوص الكبـرية وينـادي بـني اخليـام 

فـام   لرشاء هـذا الـيشء،النقود فانطلق إىل أمه املريضة يطلبها حجمه،واملحمر
 آخـر جميـدي فقد كـان، لرغبة ابنها وحبيبها برغم شح املالاخلضوعكان من األم إال 

 تشرتي اليشء الذي ولكن عز عليها أن ال. هلامن العرشين التي تركها والدها 
كانت أمي حتت األغطية ((:  األخرية لوالدهااشتهاه ابنها ،وضحت بالذكرى

ًاستوقفت البائع ، ودخلت اطلب نقودا اشرتي ) ... النفاضة ( الثقيلة مع نوبة 
 نسميه اآلن –وإنام مدت يدها إىل اليشمك ... مل تنبس بكلمة ) ... التني ( هذا 

 قالت فيام بعد ،) ... جميدي ( ة يف طرفه ، اخرجت منها  وفتحت رص– طرحه
وأنه آخر جميدي من العـرشين التـي تركهـا .. إنه كل ما كانت متلكه من املال 

كانت تنـوي أن حتـتفظ بـه كـذكرى ، ... ووجدهتا يف حمفظة جدي بعد وفاته 
  .))الذي اشتهيته ) اليشء ( لكن عز عليها أن ال تشرتي يل 

نهـا  هـو أنـه اب معـه،اطف ودفعها للتعـاإلنسانيةوالذي أثار مشاعر األم 
الصغري،ثم عظم مشاعر التـضحية ً من العائلة وأيضا طفلها الوحيد الذي بقي

 .التى تتحىل هبا تلك األم
ـ وقد منحت لنا ـ فيام سبقـ    يف التـضحية ، وأوضـحت ًا أم عزيز ضياء دروسـ 

 .بعض التضحيات التي كانت تقدمها األم لألرسة ولألبناء بشكل خاص 

                                                
  .١٦٠ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(



 
 

 

٤١  

كل وتتكون من عاطفة صافية تبذل املال والتضحية جزء من األمومة تتش
 .والنفس من غري مقابل أو مردود 

ــب  ــضا متجــسدة يف روح أم الكات ــضحية يف األم،نجــدها أي   وصــفة الت
عبد الفتاح أبو مدين التى منعت نفسها الطعام وحرصت عىل أال يـشعر ابنهـا 

 حياهتا بذلك ،حماولة اقناعه ،وهتدئته بأهنا امرأة كبرية ،وقد أكلت،وشبعت يف
 واحصل ((:  ًأنام هو ما زال طفال،وجسده النحيل بحاجة ماسة للطعام ًكثريا،

ًمن صحبة أستاذي عىل قروش كأجر لقـراءة القـرآن ، فأسـعى هبـا فرحـا إىل 
والديت ، وإن كنت أحزن ألين شبعت وهـي مل تـشبع مـثيل مـن هـذا الطعـام 

وهتدئ مـن من طعام جيد ، الدسم ، ولكنها تفرح ألن ابنها يقرأ القرآن وينال 
هـو الـذي يف .. ًروعة بأهنا أكلت كثريا يف حياهتا ، ولكن ابنها الـصغري ، ابـن العـارشة 

  .))حاجة إىل غذاء يشد صلبه وجسمه النحيل 
واالبن ، فاألم أخذت هتدئ وتربر كانت التضحية جلية ومتبادلة بني األم 
 ،ويكفيهـا بـأن ابنهـا يقـرأ القـرآنًالبن العارشة بأهنا أكلت كثـريا يف حياهتـا 

 .ويصيب من الطعام اجليد الدسم 
للقـرآن ،ته ه يستقبل أمه بالقروش التي كانت أجره عىل قراءواالبن بدور
 . أجرته عطائهاًا ألمه إلويسعى مرسور

                                                
  .٢٨ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
 



 
 

 

٤٢  

جتاه أرسهم ، فـإن  األبناء لتضحية اإلجيابيةلصورة وإذا كان أبو مدين قد أظهر ا
 .لصورة السلبية بطيشه واستهتاره الواضح أمحد السباعي رسم ا

يكفـي البيـت موؤنتـه  طلق للحرية كان املرجتى منـه أنُوق وأ للسفعندما رسح
ا الرجاء ومل يكن عند أمل أمه فيه،يقول متذكرا تلـك  حيقق هذويسد حاجته ،لكنه مل 

 أن تستوي ، بدأت عندما ختطيت احللم ، وأوشكت فتويت و((:البديات يف فتوته
عر يف صلف أنني شبيه رجل وأن من حقي أن أوجه حيايت يف السبيل الذي أش

بترسعي إىل السوق ، وإطالق حريتي يف اصطناع مـا ... فأذعنت أمي مشفقة .. أختاره 
  .))عىل أن أكفي البيت مؤونته ، وأسد عوزه وحاجته . أرى 

،ومل يكـن مهـه )العيال املطاليق(وكل آماله حينئذ كانت منصبة عىل اخلروج مع 
 :سد حاجة البيت كام يزعم أمام والدته ويتذرع به كي تطلق رساحه

هـو أقـىص مـا يمـأل خميلتـي وأن ) العيال املطاليق (  وترك حبيل عىل غاريب بني (( 
تذرعي باصطناع ما سأحرتف لسد حاجة بيتي ليس إال وسيلة تعينني عىل االنطـالق ، 

  .))!! ) للعيال املفلوتني ( وتبيحني من الفرص أكرب قدر تبيحه 
 يف أمهالـه، وعـدم مباالتـه  سـهم أ هلـذا االبـنوترك احلبل عىل الغـارب

استغالل عاطفة األم التي ترتقب وتنتظر وتـضم جوانحهـا عـىل أمـل أن ستطاع فا
ًيكون هلذا االبن مستقبال باهرا ومن ثم جيعل احلياة األرسية سهلة وميرسة  ً. 

                                                
  .٦٨ أيامي ، أمحد السباعي ص )١(
  .٦٨ أمحد السباعي ، ص )٢(



 
 

 

٤٣  

  : كانـت األم حتـتفظ هبا،فـرسق مـا هبـاالتي) اجلنيهات  ( لبةع لكنه تسلط عىل
التـي ) اجلنيهـات ( طعت أن أتسلط بمهارة عىل جزء طيب من علبـة ت واس((

  .))كانت حتتفظ هبا أمي 
 كيـف تتـرصف مـع هـذا الفتـى واألم مع كل هـذا صـابرة حـائرة ال تـدري

 .!!الطائش،وكيف تعالج أمورة
، ىل النفاذألم بأن اجلنيهات يف العلبة أوشكت عحتى يف ذات أمسية أعلنت فيها ا

  .يأخذه اليوم سيكون آخر جنيه يمكن أن تقدمه لهسوأن اجلنيه الذي 
ً كان صوهتا هادئا ورزينا ، وكانت كلامهتا تؤدي معاين الرصامة واجلـد (( ً

ًأكثر مما تؤديه من معان أخرى ، فشعرت أن نربات صوهتا تلمس وترا خفيا يف  ً
حاسـيس أوحتـس ب. ي ، وأن مشاعري بدأت تستيقظ عىل هول املفاجأة أعامق
فكلامت األم اهلادئة والرزينة وطريقة تعبريهـا عـن األزمـة املاليـة  . ))أمي 

جتاه نفسه  غريت مسار وتفكري الكاتب وأيقظت مواطن األحساس باملسؤولية
 .وأهل بيته 

انكـسار ل يف خـشوع و تبته وجدهعد تساؤالت من ضمري هيمس يف الرس ،وب
كار ساورتني أف ((حتدث االستجابة ويتخذ القرار . من أجل أمحد ولد جواهر 

                                                
  . ٧٢ أمحد السباعي ، ص )١(
  .٧٥ ص السابق ، )٢(
  .٧٥ ص نفسه ، )٣(



 
 

 

٤٤  

 وأنـشطًر شـيئا رأيتنـي بعـدها أقـر ... حساس من نفيسوأيقظت مواطن اإل
  .))لتنفيذ ما قررت 

) أمحد الـسباعي (  أن األساس الذي بنى عليه ويمكن أن نلحظ بعد هذا
 ، رواية قصصية ، ونقـل  مع أمهاية احلدث املتصل بحياتهترمجته الذاتية هو رو

 .ًواقع حياته نقال يميل إىل احلكاية يف أغلب سريته 
كــن يمــتلكن يف تعــاملهن مــع االبنــاء ن بعــض األمهــات وكــام رأينــا أ

 ًا حبـ األخرى بعضهن يمتلكن فأننا نجد يف اجلهة، الرصامة،واحلزم،والرزانة
سـمت هبـا جل ثمرة القلب االبن وهذه الصفات تو من أًا وفزعًا وهلعًاوحنان

) اح حكايـة الفتـى مفتـ( ه  مدين حني ذكر يف سـريتوأم السارد عبد الفتاح أب
 ايل املظلمة امللغمة بـاحلرب ،وكـان سـبب تـأخره يف إحدى الليه تأخرحكاية

أثناء العودة من املدينة إىل )  الدراجة بنرشت إحدى عجلتي( عطل يف دراجته 
 ألن الـبالد يف  بدون نوريف املخيم ، فتوجب عليه إصالحها يف الظالموالدته 

 ًس فيقتـل فـورا بالرصاصـة ، فاسـتغرقحرب والضوء يدل ربام عىل جاسـو
ً طويال،كان كافياًا وقتح الدراجةصالال ف لع األم وفزعها عىل ابنها والوقوهل ً

رتبت من النجـع  وحني اق((: عىل قارعة الطريق تنتظر وتدعو اهللا له بالسالمة
 وجدت والديت رمحها اهللا عـىل قارعـة الطريـق – جممع بيوت الشعر والرقع –

نت من الـصابرات واهلادئـات ات ، وإن كسكام أحس.. تنتظرين يف هلع وفزع 
                                                

   .٧٥ أمحد السباعي ، ص )١(



 
 

 

٤٥  

تــدعوه يف عــاله أن حيفظنــي .. الطبــع ، ولعلهــا كانــت متوجهــة إىل بارئهــا 
ملـا تركتنـي أنـزل كـل يـوم إىل . .ولو كان األمر بيدها . ًويوصلني إليها ساملا 

  .))املدينة ، سعيا وراء رزقها ورزقي 
 ولكـن هـذا ال  ، مؤمنة مطمئنة ، مترضعة داعيـةذكر أبو مدين أن أمه أم

 . واخلوف عىل ابنها  ،يقف أمام حب األم
 ثـم إىل تنتظـرهويشري أبو مدين إىل مدى تضحية األم بـصحتها،وسهرها 

ــه ساملا،وت ــا بعودت ــأخريهفرحته ــه أســباب ت ــتطيع ((:عطــشها ملعرف    وال أس
ً، شـارحا ظـرف ًحني رأتنـي أرسع إليهـا معانقـا.. وصف سعادهتا وفرحتها 

  .))التأخري 
 ونحـو تلـك الـصورة ، الـصرب وحتمـل املـشاق،ويندرج حتت التـضحية

،التى ًجتسدها أم السارد عبد اهللا أبو داهش فيذكر هلا موقفا من املواقف الكثرية
لت فيها كافة االختبارات الـصعبة،ففي اختبـار إهلـي حـني سـقط املطـر حتم

بغزارة،ونزل معه برد كثيف أغرق املحصول وأفسده يتذكر أبو داهيش كيـف 
 اهنمر املطر مع نـزول بـرد كثيـف مل (( :صربت أمه ،واحتسبت ذلك عند اهللا

هـا  حفظ–تشهده البالد من قبل ، وعقب توقف املطر وذهاب الغامم انطلقت 
 إىل مزارعنا يف حوزة القرية لتتفقدها وتبعتها يف بـراءة ظـاهرة حتـى إذا –اهللا 

                                                
  .٥١ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
  .٥١ السابق ، ص )٢(



 
 

 

٤٦  

 ، فقلبـت ان رصامهصول وقد ح ألفت الربد قد أتى عىل املح،وصلت إحداها
تبعتها حتى إذا أرشفـت كفيها يف حزن ، وانطلقت نحو مطل صفا الصفحة و

هل دمعهـا يتهـاوى رى وديع انبسط نظرها نحو املرشق ، ثم اسـتعىل مزارع ق
  .))كأنه جان 

موسم احلصاد قد حان همر الدمع وتتقلب الكفني يف حزن ،ووكيف ال ين
 ،واملطر والربد تعاونا عىل فتك املحـصول والـزوج والـسند غائـب يف رحلـة 

 أمام ًأنموذجا فكانت فصربت عىل ذلكُوالعيال كثر ، لكن الفرج مرتبط باهللا ،
 .ل املشاق  للصرب وتعلم حتماألبناء

بكت لفـوات املوسـم وقـد !  نعم ((:ًيقول واصفا حالة أمه تلك اللحظة
لقد سكبت أمـي دمعهـا بحـرارة ، ... حان ، زاد يف البكاء بعد والدي عنها ، 

 ومحلت أداهتا وعادت إىل املنزل وهي تغذ السري نحـوه ، وقـد نقـص سـعيها إليـه ،
 منهمـر ، املحـصول وقـد لكي تفيض بحزهنا هنالك يف بكاء مـستمر ، ودمـع

  .))ذهب ، والعيال كثر ، والوالد غائب ، والفرج فقط عند اهللا 
بـاالهتامم باألبنـاء  ً مكلفة وخـصوصا يف غيـاب الـزوج تبكي األم ألهنا

  حــساس بمــسؤولية ورعــايتهم واإلرشاف عــىل تــربيتهم، وهــذا كلــه هــو إ
 .األمومة 

                                                
  .٣٢ حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص )١(
  .٣٢ السابق ، ص )٢(



 
 

 

٤٧  

وتعلـيمهم معنـى الـصرب ا هنا صـورة لتجلـد األم مـن أجـل األبنـاء فه
 .والتوكل عىل اهللا 
 البديل املرضـع والتـي ال اتب عبد احلميد مرداد عالقته بأمهوقد ذكر الك

 عـىل  فقد أجـربت األم البـديل املرضـعلو من التامس مع مفهوم التضحية،خت
 وتشكلت ذاته وسائر تفاصيل حياته التخيل عن ابنها والذي نشأ يف أحضاهنا،

 .عىل يدها 
،وأن يكتسب التحرض والتمـدن من أجل أن يلتفت إىل تعليمهيها عنه كان وختل

...  فقلت هلا بصوت خافت ما الـسبب يف تـأخر املرضـع ؟ ((: من عيشته يف املدينة
ًوأمك املرضع قد اشرتطوا عليها أن ال تصل إىل هذا البيت مطلقا خوفا من التعلق هبا  ً

  .))تعليم والتحرض والتمدن وقصدهم من ذلك أن تنسى البداوة وتلتفت لل
   بصورة أخرى عندما تكتمت عن رحلتها إىل وظهرت تضحية أمه املرضع

وأخذت تطمئن ابنها وختربه بأهنا ستأيت إليه بنفسها يف حالة ) الزيمة ( موطنها 
ه عدم السامح له بزيارهتا ومل ختربه بأهنا كانت مرغمة عىل ذلـك مـن قبـل أهلـ

 وإذا مل يرسلك أهلك إيل ، فأين سآتيك ((:طفل املحباحلرض،يقول بذاكرة ال
تقول ذلك يف الظاهر ولكنهـا تـضمر الرحيـل يف . بنفيس وآخذك إن شاء اهللا 

الباطن للرجوع إىل وطنها ، وما هذا إال من باب الطمأنينة ، وذلك ما كـشفته 
                                                

  دي مكـة الثقـايف األديب مطبوعـات نـا:  رحلة العمر ، حممد عبد احلميد مـرداد ، مكـة املكرمـة )١(
  .١٣٢ ، ١٣١ص ) ت .د( 



 
 

 

٤٨  

دثني وتبكـي إهنا كانت حت.. ا إهنا مرغمة عىل ذلك للظروف التي حتيط هب.. يف املستقبل 
  .))سمع وأبكي ، وال سالح للمرأة والصغري إال البكاء ، وأ

 من األم البديل ، بل برزت وتـشكلت عنـدها ًاوأصبحت التضحية جزء
وطنهـا م قرارها ببيع أرضها التي هي ،وكأهنا األم احلقيقية املنجبة ويثبت هذا

 وأننـي ((  :عتهأرضـوالسكن يف مدينة مكة املكرمة فقط من أجل ابنها الـذي 
ً صغرية هبا بدال مـن أريض ًاة إىل مكة من أجلك ، وسأشرتي دارقررت اهلجر

  .))هذه 
 فيقـول ، األم احلقيقيـةدفع لتفضيل األم البديل املرضع عىلوهذا سبب ي

 لو خريت بني األم احلقيقية واألم املرضع والعامت ملا فـضلت عـىل ((: مرداد 
  .)) ًااملرضع أحد

 : األم احلريصة- جـ
 : من احليوانات املفرتسة  عليهم متريض األبناء واخلوف
 متريض األبناء واخلـوف علـيهم مـن ،وحناهنا األم نجد من صور حرص

 .احليوانات املفرتسة 
تمريض أمه له بعـد أن ل سمها الكاتب عبد العزيز الربيع الصورة التي رف

                                                
  .٩٨ رحلة العمر،عبد احلميد مرداد ، ص )١(
  .٩٨ السابق ، ص )٢(
  .٣٣٤ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٤٩  

بة باب الروضـة  عىل عت عنيفة إحدى رجليه عىل األخرى وسقط سقطةالتفت
عند زيارته للحرم،وهـي صـورة معـربة عـن حنـان األم الفطـري واحلـرص 

 وقضيت ليلة ليالء ((:املزروع بوجداهنا يذكر الربيع تفاصيل تلك الليلة يقول
أمضتها والديت بجانبي يف التـدليك والتمـريخ وكـل مـا تعـرف مـن وسـائل 

ومن غـري  شيئا،إنام تفعله حبـا، وصنيعها هذا ال تبتغي من ورائه))العالج 
 يتوىل بالرعاية والسهر والبحـث عـن وسـائل العـالج وحتمـل  يمكن أناألم

 .العاطفة اجلياشة املسومة باسم احلب احلقيقي هي هذه ف!! املعاناة والتعب
لتبـني لنـا أن حـب األم  وإذا عدنا إىل عالقة احلب بني األم وولـدها ، ((

 أو ًااحلب الذي ال تبغـي األم مـن ورائـه مـردود) احلب احلقيقي ( ولدها هو 
نتيجة ، إنام هو حب مغروس يف أصل خلقتها إنه حب فطري جبلت عليه ومل 

  .))تتعلمه 
 جارهتـا وهاهو احلب احلقيقي يدفع بأم الكاتب عبـد العزيـز إىل متـريض

ومساعدهتا يف شؤون بيتها،فهو ال يقترص عىل األبناء فقط،بل يتسع ليستوعب 
 كانت العالقة بني أمي وجرياهنا عالقـة قويـة متينـة وهـي ((:ديقاهتا يقولص

مرضـت هـذه الـسيدة ... عالقة تقوم عىل احلب واإلخالص واحرتام اجلوار 
ومن الطبيعي أن .... باحلمى والزمت الفراش وأصبحت ال تقوى عىل القيام 

                                                
  .٥٨ ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص )١(
  .٥ ، ٤ميرسة طاهر ، مكتبة الكتاب العريب ، ص /  الرتبية باحلب ، د)٢(



 
 

 

٥٠  

 ؛ ))تضطلع والديت بنصيب موفور يف متريض صديقتها ومساعدهتا 
والعطـاء واسـتيعاب ، فأمه بترصفتها احلنونة، والعطوفة هي مكان األمن

 .األرسة واجلريان 
  بـدور التمريض،هـي  األم للقيـامومن األسـباب الرئيـسة التـي تـدعو

يذكر السارد عبد الكريم اجلهيامن مجلة مـن مشاكسة ومغامرة األطفال الربيئة 
خل األم ،واهتاممهـا بالطفـل  التي استدعت تـداملواقف واملغامرات الطفولية

 لقد تعرضت يف طفولتي حلوادث مفزعة كـادت أن تـودي بحيـايت ((: يقول 
  .))لوال لطف اهللا الذي أنقذين منها 

 . ليصطاد بعض احلامم  للبئرهومن تلك املواقف نزول
 ونزلت إىل قاع البئر ووجدت محامة يف أحد الغـريان وسـددت عليهـا ((

  .))ا ومعها فرخها الوحيد املنافذ حتى اصطدهت
  أخذ من جهدهلحاممة جاء دور الصعود وكان النزول قدلوبعد اصطياده 

واه وفقـد وقوته اليشء الكثري ولكن عندما أرشف عىل أعىل البئر فقد مجيـع قـ
ًالسيطرة عىل نفسه فـسقط هاويـا إىل قـاع البئر،يقـول واصـفا تلـك اللحظـة  ً

 أرتطم بأحد جوانـب البئـر ومل اصـطدم  ومن حسن حظي أنني مل((:العصيبة
                                                

  .٢٣٥ ، ٢٣٤ وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص  ذكريات طفل)١(
  .٤٤ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )٢(
  .٤٧ السابق ص )٣(



 
 

 

٥١  

ًبل وقعت عىل املاء وارتطمت به ارتطاما شـديدا ... بيشء من احلجارة الناتئة  ً
  .))ألن نزويل من حوايل عرشة أمتار 

 تـدفع للمـوت املحقـق ولكـن كـام نطـق  املواقف،كواملغامرة يف مثل تل
صلت إىل والديت وجدهتا  وعندما و((: الكاتب أنه لطف اهللا الذي أنقذه منها 

وإنام ... ًوحتسست جسمي فلم جتد كسورا ... ألهنا علمت باخلرب ... منزعجة 
... كام وجدت بعض الكدمات من آثار الـسقوط ... ًكان يف جسدي جروحا 

  .))والمتني عىل هذه املجازفة بحيايت 
 وانزعاج األم نابع من خوفها وقلقهـا عـىل االبـن املغـامر الـذي جـازف

 .بحياته من أجل محامة 
ًوهذه املغامرات دائام مـا تكـون عـىل حـساب صـحة ونفـسية األمهـات 

جعلت والديت تعـالج تلـك الكـدمات واجلـروح بـأنواع مـن (( :احلريصات
وهاهي األم تقوم بدور التمـريض وتـسعى إىل  ،))األدوية التي يف حوزهتا 

 .م السقوط ال آحماولة إجياد األدوية التي ختفف عن ابنها آثار
يـروي ـ  أي يف مرحلـة الطفولـةـ   يف احلوادث الطفوليـة كثرياويربز التمريض

التـي تـسببت يف كـرس الكاتب عبد الرمحن السدحان عن حادثة سقوطه من احلامر و

                                                
  . ٤٨ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )١(
  .٤٩ ، ص السابق )٢(
  .٤٩ ، ص نفسه )٣(



 
 

 

٥٢  

 .ذراعه األيرس حينام كان طفال

 الـشيخ حممـد بـن اية األم وحرصها عىل التقيد بوصفةتطلب هذا احلادث عنوي
التـي ) وصفة الدوار ( وكانت  ((:ري الكسور كام كان يسميه الكاتباستشاسبار أو 

ًص يف وضع قدر من الزبيب يف ماء بارد لـيال قبـل النـوم ، ثـم خلأسمعها والديت تت
  .))احتسى ذلك املاء يف الصباح 

ىل أفعال حمـسوسة ًواألم ترتجم مشاعرها احلانية وعواطفها السخية دائام إ
 فيه،وتعزز صفة احلرص األمومي بداخله،مما يغـرس الفـرج رتأرس الطفل تؤث
، وكان قرهبـا منـي طـوال ) ممرضتي (  وكانت والديت هي ((:بواجدانه الربئ

  ))عزاء وفرحة ) العالج ( أيام 
ًدائام مـا فـ، من أشكال حرص األمهات واإلباء عىل أبنائهم،القسوة والرضب

م عىل منهج تربوي معني باستخدام هونجد اآلباء يقسون عىل أوالدهم ليحمل
 .القوة 

 هـذه  أسـبابن عبد العزيـز الـسامل إىل التـساؤل عـوهذا ما دفع الكاتب
 ملاذا مع كل ذلك احلب األبوي ((:ثقته من حب والديه له يقولالقسوة برغم 

األكيد تبدو عىل السطح ممارسات تأديبية كأنام تشعر االبن بأن والـده ال حيبـه 
  .))!  أو األمهات فيه ؟لقسوة التأديب

                                                
  .١٠٥السدحان ، ص  قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن )١(
  .١٠٥ السابق ، ص )٢(
ـ ، ١٤٣١ ، ١ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز عبد اهللا سامل ، ط)٣(   .١٥١م ، ص ٢٠١٠ه



 
 

 

٥٣  

 حتـى ((ويكشف عن اإلجابة بأهنا من العادات التي تورث لألبناء من قبل اآلبـاء 
ًأصبح نسقا معروفا بني األرس ، وصفه مالزمة للوالدين  ً((.  

 ينحــرص يف منــع األب عــن رضب  يف تلــك احلــاالت دور األموأغلــب
   اجلـراح الـصادرة مـن قـسوته  أو تكتفي بتضمنيأبنائه،ومنع القسوة عليهم،

والـدة الوديعـة التـي مل  وإذا بال((كام هي احلال مع أم الكاتب حـسن نـصيف 
) علقـات (  معدودات ، والتي كانت تـضمد جراحنـا بعـد مراتترضبنا إال 

  .))الوالد 
 التـي كس رضبات والده الكثريةع معدودات ب أمهرضباتوهو يذكر أن 
 .األم ممتد فطري  فحنان ،تؤدي إىل التضميد

 احليوانـات التـي تقاسـم يكون اإلنسان من مسبباهتا أوأن أما واحلوادث 
 . بيئة اإلنسان

ـاب وهـي وجًونظرا لو د بعض احليوانات يف األماكن التي كان يسكنها بعض الكت
  .حيوانات غري أليفة ، فان ذلك يثري خوف وقلق األمهات عىل أبنائهن 

  كـالب للحراسـةوفيهاسكن يف بيئة زراعية  كان ي السدحانعبد الرمحنف
ومن ضمنهم الكلب الطائفي الرشس الـذي خيـاف منه،يـذكر ذلـك اخلـوف 

                                                
ـ ، ١٤٣١ ، ١ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز عبد اهللا سامل ، ط)١(    .١٥١م ، ص ٢٠١٠ه
  .٣٠األديب ، ص  ، نادي جدة ٣ط) حسن نصيف (  مذكرات طالب )٢(
 



 
 

 

٥٤  

 اخلوف مـن كـالب منـازل الطريـق الزراعـي ، وخاصـة ((:بيشء من الفخر
  .))كلب الطائفي ال

 وجاء يوم ((وحدث يف يوم خروجه للمدرسة أن التقى بالكلب الطائفي 
بني ) أم املعارك ( ّكلب الطائفي بد ، وكانت احلق الواجهة مع مل يكن يل من امل

  .))طفل بريء وكلب عقور 
 .ومل ينجيه سوى قطعة خبز ساخنة كانت متثل مؤونة يومية 

 ذلك اليوم ، مل تكد تصدق – رمحها اهللا – وحني رويت الواقعة لوالديت ((
  لنحيـل ، وقـد ما سمعت وأطلقت لدموعها العنان ، وهي حتتـضن جـسدي ا

   اة بوجبـةالكلـب واخلـالص مـن أذ) مقاومة (  عىل شجاعتي يف) كافأتني ( 
  .))ساخنة ) إفطار ( 

واألم تستمع إىل فلذة كبدها بالدموع واالحتضان وكام يستـشهد ابنهـا يف 
 – بعـد اهللا –  شالل من احلب ال يعـرف رسه(( موضع آخر من الكتاب بأهنا

  .))إال األم 
األم اجتاه طفلها، وعن حمبتها له ،وخوفها  الدموع واحلب تعرب عن مشاعر وهذه

                                                
  .٨١ ، ٨٠ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
  .٨١ السابق ، ص )٢(
  .٨٣ ، ص نفسه )٣(
  .٢٣٧، ص نفسه  )٤(



 
 

 

٥٥  

 ألهنا تريض حاجاته ، وبالتايل الطفل يـتعلم أن  يتعلق بأمه(( :عليه،وحرصها 
فالنظام التفاعيل بني األم والـصغري يتـأثر إىل حـد ... األم مصدر منح وعطاء 

  .))باالستجابات األولية هلذا األخري بعيد 
  السدحان هذا التفاعل بمكافأتـه أم الكاتبتكشف فقد ومن هذا املنطلق

 .ًبوجبة ساخنة تعبريا عىل شجاعة ابنها ومقاومته للكلب 
،ولذا  وهذه املكافأة تعزز الثقة يف النفس وتؤكد عىل أن فعله هو الـصواب

 .ستحق املكافأة عليه ا
ثـة الكاتـب عبـد الـرمحن  الطفل الوديع عبد العزيز الربيـع مـع حادوتقرب حادثة

ًمتجها إىل الفـرن ليخبـزه ويف أثنـاء مـسريته بز ًالسدحان ، فقد خرج يوما ومعه لوح اخل
 .صادف كلبة سوداء ضخمة تنبح عليه وتريد مهامجته 

 ولسبب غري مفهوم تركت الكلبة السوداء الضخمة ركنهـا وانطلقـت ((
ًنحوي كالسهم وهي تنبح نباحا عاليا تريد أن هتامج   .))ني ً

  فـام كــان مــن كاتبنــا إال أن أطلــق ســاقيه للريــاح وخلــف وراءه اللــوح 
ًواجته مرسعا للبيت لتقابله أمه وهو يرجتف خوفا ،فقص عليها. رض عىل األ ً 

ما حدث له وللخبز ، فكانت عاطفة األمومة هي السائدة للموقف واملوجهـة 
                                                

  .١٩٧٨فايز قنطار ، عامل املعرفة ، سلسلة يف يناير /  األمومة نمو العالقة بني الطفل واألم ، د)١(
  .١٨٨العزيز الربيع ، ص  ذكريات طفل وديع ، عبد )٢(
 



 
 

 

٥٦  

: ءهتـا وقالـت يل  وهدأت أمي من روعي ثم قامت برسعة ولبست مال((:له 
ووصلت أمي إىل املكان الذي سقط فيه لوح اخلبز فأعادت األرغفة ... هيا بنا 

املتساقطة إىل مكاهنا يف اللوح ووضعت اللوح عىل رأيس وطلبت مني أن أعود 
  .))للبيت 

لزمـت الـصمت حني رأت أمـه والصدمة التي تلقاها الكاتب بأن الكلبة 
 : أمه صمت والسكون بسبب خوف الكلبة منلهذا ا علل ولكنه،واهلدوء 
ع أن ومل أسـتط.. زمت ركنها فلم تتحرك  ومل أصدق عيني فإن الكلبة ل((

  .))أفرس موقف الكلبة إال أنه خوف من أمي 
ه  والتخفيف من روعم البنها وأظهرت املشاعر لتهدئتهفقد استجابت األ

الفعـل وهي هبـذا ، اللوح كان الذي سقط فيهاملثم قامت مرسعة مع ابنها إىل 
،وكيف  عنـد تعرضـه للمخـاوفًا ابنهـا درسـحتاول معاجلة املوقف وإعطـاء

خوفـه كـرس وهدفها من ذلـك تـرويض االبـن عـىل سيواجه تلك املخاوف،
 .وتطويعه لصاحله 

                                                
  .١٨٨  ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص )١(
  .١٨٩ السابق، ص )٢(



 
 

 

٥٧  

  األم املالذ- :املتعاطفة و األم املتساحمة - د
ذ التي يلجأ إليها من صور مشاعر األمومة،صورة األم املتعاطفة،األم املال

 .الطفل فتكون كاحلصن املنيع تدافع عنه ،وتأخذ حقه وجترب خاطره
حكى عبد الرمحن السدحان يف إحدى تصويراته عن أمه بأهنا أم متـساحمة 

 فعندما حيدث اشتباكتتعاطف مع مشاكله برسعة،وتدافع عنه وقت األزمات،
لدافئ وحينها تصبح األم ايلوذ االبن باحلصن بني ابنها وبني أطفال رشيكاهتا 

ني مـن  فينـال((:مـام أصـوات ورضب الـرشيكات  أ عـن ابنهـا الدفاعجبهة
هي املرسى األخري ملعانـايت ، .. كون الدموع بعضهم ما ينالني من رضب ، وت

ًوملا كانت والديت ال تستطيع أن تراين باكيا ، فقد كانـت تلـوي بالالئمـة عـىل 
نـشأ بـسبب ًنربي أمهاهتم دفاعا عـنهم ، وي لتمسببي الشغب يل من األطفال ،

  .))صويت بني األمهات ) اشتباك ( ذلك 
ونلحظ تعلق األم بابنها وحماولة الدفاع عنه واحلرص عىل سـالمته أكثـر 

 فأن معظم الباحثني يعتربون تأثري األم أكثر أمهيـة مـن  ((من تعلق االبن بأمه
ًهزة انفعاليـا واملتمتعـة بحـساسية فاألم جـا.... تأثري الطفل يف سياق التعلق 

ًعالية يف استجاباهتا للطفل متكنه من أن ينمي تعلقا آمنا  ً((.  

ونجد يف صدر حنان األم العفو والصفح عن ارتكاب األخطاء الـصادرة 
                                                

  .٤٤ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
  .٤٦ األمومة نمو العالقة بني الطفل وأمه ، فايز قنطار ، ص )٢(



 
 

 

٥٨  

لسدحان يذكر حالة عفـو وصـفح أمـه عنـه  فالكاتب عبد الرمحن ااألبناءمن 
 املنـزل ، حتـى اسـتقبلته أمـه رجم بابمن البكاء وأخذ يحني تلقفته هسرتيا 

 .  لقاء قذف الباب باحلجارة والتسبب يف جتمع بعض أهايل الفضولبالرضب
فأحس بالندم وجاء يعتذر ألمه ،فقبلت عـذره باكية،وصـفحت عنـه بحـب 

والـتامس عفوهـا ... منها ) االعتذار (  ثم أجته إىل غرفة والديت بنية ((:ورضا
وجهي بالـدموع ، ونـسيت وسـط  ذراعيها ومتطر فتأخذين بني... ورضاها ، 

العفو التي كنت أنوي إسـامعها إياهـا ، وإعـالن نـدمي ممـا ) خطبة ( فرحتي 
  .))فعلت 

،واملالذ من احلزن عىل األم الولود بل وال ينحرص احلب واحلنان والعطف
 احلميـد  الرحالة الـسعودي عبـدمرضعة) هيف(ـها إىل األم املرضع فيتجاوز

 اد قد تلبست األمومة بكل صفاهتا وأخالقياهتامرد
 عبد احلميد والذي طاملا ن ابنها املرضع فيصل زوجها عحني أخفت وفاة

.. ومل أجـده ...  دخلـت عـىل حجـرة والـدي فيـصل (( يناديه بوالـدي كان
؟ فقالـت األم املرضـع ، إنـه مـسافر إىل هو فتحريت واندهشت وسألت أين 

لكـن حبهـا ... يقة أنه تويف رمحـه اهللا أثنـاء غيابنـا الطائف لينشد عنكم واحلق
  حبيبهـا بـام ال يطيقـه علها تكتم رسها لئال تـزعج طفلهـا وعطفها وحناهنا ج

 .  ))وال يتحمله 
                                                

  .٤٦حان ص  قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السد)١(
  .٨٣ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )٢(



 
 

 

٥٩  

وأرست األم املرضعة بحناهنا وحبها وعطفها قلب الطفل الصغري الـذي 
بحت بالنـسبة  بعد عودته إىل أهلـه يف املدينـة فأصـكان يذكرها وحين هلا حتى

وجعل ينتظر أيام األسبوع وكان اليوم (( :لروحة املالذ اآلمن ،والقلب احلاين
عنده بعام كامل ويعد الثواين والدقائق من أجل يوم اجلمعة وهو يـوم الـسعد 
ألنه سريى فيه األم املرضعة حسب امليثاق والعهـد الـذي أخـضعهم لـه ابـن 

  . ))املرضعة

أن الكاتب كان يسعد إذا ما نودي مه املرضعة ومن عالمات حب االبن أل
 ألن أمـي » ولـد هيـف «:  وكان االسم املحبب إيل ((: يقول ف باسم أمه هي

 ،وهذا دليل عىل مدى متكن تلك األم ))) هيف ( املرضع رمحها اهللا اسمها 
 .املرضع من قلبه ،وفكره ،ووجدانه فأضحت ملجأ لكل حياته

كان اسمها زانة بنت املشابك ، هللا أبو داهش فقد وأما مربية الكاتب عبد ا
وسط فاحتفظ االبـن  املتته يف امرأة استوثقها األب لرعاية ابنه أثناء دراسوهي

 كان حيتفظ بذكريات عصيبة مل تكن بقليلة وال هينة أعالها ((:بذكريات عطفها عليه
  .))عطف هذه املرأة عليه ، ثم عطف عليها بعد خترجه من بعد 

 املـشعة ً رمـزا للعواطـفهـا  التـي جعلتا تعدد صور مـشاعر األمد تبينق
 .ًالصادقة ومرتعا لألمان ،ومالذ للروح

                                                
  .١٣٠ انظر رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ص )١(
  .٥٠٠ السابق ، ص )٢(
  .٥٣ حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص )٣(



 
 

 

٦٠  

ولـذلك فـإن وجودهـا يف األرسة عظـيم املكانـة قـد يـسد مـسد فقــدان 
متواجـدة أمحد عطار يطمئن أخاه بعد فقـدان األب بـأن األم األب،فالكاتب 

ا أخي ، فأنت بني يـدي أمـك العزيـزة ،  ال تبك ي((:بحبها وحناهنا وإحساهنا
  .))حيث حتوطك جناحا الرمحة واحلنان ، والشفقة واإلحسان 

وأن عاطفة األم وحبها أساس حياة الطفل ، ألن الطفل يتغذى من عاطفة 
 .تساعده عىل النمو لتقوية شخصيته ومهاراته العقلية فاألم 

ب بـأمراض عـضوية وإذا ما فقد الطفـل اهـتامم أمـه وعاطفتهـا فسيـصا
 .سلوكية 

ن احلرمان من حنـان األمومـة وعطفهـا وحبهـا يـؤدي إىل انحـراف  إ((
ــزالء  ــن ن ــدا م ــرية ج ــسبة كب ــت اإلحــصائيات أن ن ــث أثبت ــسلوك ، حي   ًال
األمراض العقلية ونزالء السجون قد حرموا من أمهاهتم يف سـنوات عمـرهم 

  .))األوىل 
 ًا عـىل شخـصيته ويـصبح إنـسانيؤثرفحرمان الطفل من العاطفة واحلب 

   غـري قـادر عـىل إعطـاء احلـب واحلنـان ألن فاقـد الـيشء  العاطفـة منًاخالي
 .حرمان الطفل من العاطفة هو حرمانه من الشخصية املتعقلة الواعية ف .ال يعطيه 

                                                
  .١٥٧ت ، ص . كتايب ، أمحد عبد الغفور عطار ، مطبعة أم القرى د)١(
  لمة تربية األوالد وبر الوالـدين وصـلة الـرحم ، صـالح عبـد الغنـي حممـد  موسوعة املرأة املس)٢(

  .١٨٨م ، ص ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩ ، ١ ، ط٦مكتبة الدار العربية لكتاب ج 



 
 

 

٦١  

 : األم الصابرة–هـ 
 : اصطبار األم عىل فراق االبن املسافر أو غري ذلك 

عدت عىل إظهار كـوامن وتـوهج عاطفـة األم وهناك عوامل خارجية سا
 .وهي سفر أو ابتعاث االبن للتعلم والدراسة يف بالد الغربة 

وهذا ما جتده عند الكاتب عبد الرمحن السدحان ، عندما سلط الضوء عىل 
 أمه بالبعثة إىل أمريكـا وأوضـح هلـا بـأن هـذه إقناعاألوقات التي حاول فيها 

ًيزين دراسيا وأن هذه الدراسة ستفتح له بعـد اهللا البعثة نوع من التكريم للمتم
 .ًآفاقا من املستقبل الواعد 

 فاحتت أمي بنية السفر إىل (( :يقول يف كتابه قطرات من سحائب الذكرى
ًأمريكا للدراسة اجلامعية مبتعثا من وزارة املعـارف ، وأوضـحت هلـا أن هـذا 

 – بإذن اهللا – وأنه سيفتح يل ًللمتميزين دراسيا ،) التكريم ( االبتعاث نوع من 
 – رمحهـا اهللا –ًد حتضريا ملـستقبل واعـد بـإذن اهللا ، ومل تـدعني ًآفاقا من اجله

بالكلمـة والـدمع أن ) ترجـوين (  باكيـة ، وهـي فانخرطـتأكمل رشحـي ، 
كفـاين ( يف اململكة ، قائلـة ) ًقريبا منها ( أرصف النظر عن أمريكا ، وأن أبقى 

ًعيش بعيدا عني يف الرياض ، فكيف إذ رسى بك الطموح إىل ًرقا أن تأًصربا و
  .))) ! البالد البعيدة أمريكا 

                                                
  .٢٣٨ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(



 
 

 

٦٢  

 أمه لكن األم عانقت الدموع التي تعترب إقناعًوعبثا حاول االبن الطموح 
ًمن الوظائف املتعددة التي تقوم هبا األم لردع ابنها املسافر وفعال أدت الدموع 

 .وقفه االبتعاثي دورها يف تليني االبن عن م
موقفي يف االبتعاث ، فقلت ) تليني (  وقد أفلحت دموعها رمحها اهللا يف ((

فال حاجـة يل ..... هلا ، إذا كانت الدراسة يف أمريكا ستسبب كل هذا العناء ، 
  .))ًهبا ، وسألتحق بدال من ذلك بجامعة امللك سعود يف الرياض 

، وبـني العزيمـة ،ورقـة مـشاعر يـد األب  وتأي ، االبـنولكن مع إحلـاح
األمومة ، اختارت األم الواعية بأن تتنازل عن مطالبها ورغباهتا سـائلة املـوىل 

 .ًأن يرجعه هلا ساملا 
 سادت فـرتة قـصرية مـن ((:ًيقول مفجرا للحظة املوافقة ،واعالن الصرب

ن إذا كـا .. (: (الصمت ، قطعته والديت قائلة يف نربة حنـون مل خينقهـا الـدمع 
األمر كام يراه والدك وتراه أنت ، فتوكل عىل اهللا ، سـائلة املـوىل أن يعيـدك إيل 

  .))ًساملا 
، وقـادرة  واعيـة عىل األبناء وهم يف مرحلة عمريةًاوإن كان الفراق صعب

 كـان االبـن كيـف إذا ومـسئولياته ف،ومتفهمة ألسبابه عىل حتمل أعباء السفر
 مـن أجـل الدراسـة يف منطقـة أخـرى تعتـرب رحلة يف العمرسيخوض أول  ًالطف

                                                
  . ٢٤١ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
  .٢٤٧  ، صالسابق )٢(



 
 

 

٦٣  

 وانظر للكاتب عبد العزيـز بـن سـامل ،ًبمقاييس ذلك الوقت منطقة نائية وبعيدة جدا
 :حني يقول 

، وأنـا طفـل صـغري هبـا مرة يف حيايت ، ألول رحلة أقوم أتذكر يوم الوداع ألول ((
  .))ًإىل بلدة أخرى يف منطقة تعد يف ذلك الوقت نائية وبعيدة جدا 

 يــوم وداعــه األول ألن ذاكــرة الطفــل تــسجل الــساملوطبيعــي أن يذكر
، ومـن  وهـي ذكريـات ال تنـسى  ما حـصل هلـا يف الطفولـة،وتسرتجع بدقة

حـني انـسكبت  .الذكريات املسجلة يف عمق ذاكرته حلظة وداع، وفـراق أمـه
 :م يغسل كل آالم الفراق والدموع ودعاء من األًاالدموع وأصبح بكاء ونشيج

، وال تـسل عـام حـدث ، فقـد انـسكبت ...  وحانت سـاعة وداع الوالـدة ((
العربات ، ثم حتولت إىل بكاء ونشيج مل يغسله سوى دعاء الوالـدة ، وجتلـدها 
أمامنا ، لكي ختفف عنا آالم الفراق ، وإن كانت تعاين داخلهـا حـرسة عارمـة 

 . ))لكنها كفت عن البكاء ، لئال يؤثر عىل سفرنا 
هـذا مـا دفـع الكاتـب بـأن  صربت األم وجتلدت عىل فراق ابنيهـا ولقد

 وكيف جتلدت الوالدة الواهلة عيل وعىل ((: كيفية الصرب والتحمل يتسائل عن
أخي ، وهي تضمنا ، وقلبها يتمزق لفراقنا ، ولكنها صربت أمام هذا الفـراق 

  .))احلتمي 
                                                

  .٣٣ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز سامل ، ص )١(
  .٣٣ ، ٣٢ السابق ، ص )٢(
  .٣٣ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٦٤  

البكاء أمـام ابنيهـا وحيكي الكاتب عن أسباب هذا الصرب والتجلد وعدم 
 :فيقول 
لذا فقد تظـاهرت بالتجلـد .  وقد خشيت أن تضعف أمام ابنيها فتؤثر عليهام ((

ًوتذرعت بالصرب ، فهي تريد أن ترانا نبتا مزهرا يف حقل الرجولة املبكرة ، ومن أجل  ً
  .))هذا اهلدف السامي حتملت البعاد وبرغم أمل الفراق 

 دركتها، وذلك لغاية أوتداري دموعها وحزهنا عواطفها ،وحني تكتم األم
سوف بل واعد يكون خارج أسوار القرية ،من أجل مستقف ،تدفعها للتجلد والتصرب

 .حتصد ثمر ما زرعته ببصرية ومتاسك يف مواجهة الفراق 
بتجلدها لغاية نبيلـة :  حكمة األم املربية التي تكتم عواطفها وتداري دموعها ((

هـو املـستقبل الـذي البـد أن تعـد : وهي تنظر إىل مستقبل بعيد تدركها ببصريهتا ، 
  .))أبناءها الثالثة ملواجهته ، وأال تقنع ببقائهم بني أسوار هذه القرية 

، وأن تفـارق االبـن هاسى األمور عىل األم أن تودع أبناءوربام كان من أق
تأسيـسه  ل، االبن فقد سبق وأن فارقت أخاهم عبد الرمحن ولنفس السببتلو

 .وتعليمه واآلن لفراق الكاتب وأخيه 
 والبـد مـن خطـوة أو – رمحه اهللا تعاىل – وقد سبقنا األخ عبد الرمحن ((

ـيام طخ بعـد وات متتد هبم إىل حياة أفضل وتعليم أنسب ، ومل يكن السفر عىل األخوين ف

                                                
  .٣٤ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز سامل ، ص )١(
  .٣٤ السابق ، ص )٢(



 
 

 

٦٥  

  .)) األم من عاطفة جياشة ًسهال ، فهام يكابدان ما تكابد
 يف الـدكتور عبـد اهللا أبـو داهـشى لألم الـصابرة يـضئ ويف صورة أخر

 الذي سببه فـراق ابنهـا ، بالقلق النفيس، والتي متيزتعن شخصية أمه سريته
 .من أجل الدراسة والتعليم وترقب مسريته يف حزن مطبق وصمت 

 أما أمي فلضعفها إذ هي مفطورة عىل ذلك شأن النساء فكانت تراقـب ((
 يف دارنا بقرية الصفحة ، ويف قرية وديع من بعـد عنـد هذه املسرية وهي مقيمة

العودة إليها من رحلة قد تطول ، وقد تقرص ، وعند تتبعها ألخبار ابنهـا وقـد 
، فكانـت ترصـد ... شط به البعد يف رحالته العلمية نحو احلوارض للـدرس 

  .))هذا الواقع ، وهي حمزونة ، واجفة لبعد ابنها عنها 
بالضعف وهذا ينتمي إىل ) األم ( بيعة املرأة والسيام  طوقد وصف داهش

 .احلقيقة اإلنسانية والطبيعة الكونية 
 وقد اكتفى الكاتب عبد الرمحن السدحان بعرض موقف أمـه مـن البعثـة

 داهـش الـذي ودون التطرق لذكرى عودته منها، بعكس الكاتب عبـد اهللا أبـ
 ولقـد ((:دموع لرؤية ابنها لدراسة وسكب ال ابنها من اذكر فرحة األم بعودة

بعـد عـوديت مـن الـنامص ] تنومـة [ ذكرت اآلن وفاديت عىل أمي من احلجاز 
ّفام هيـدأ روعهـا إال وقـد أبـرصت ابنهـا بـني ... موطن دراستي اإلعدادية ، 
                                                

  . ٣٤ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز سامل ، ص )١(
  .٢٧ عبد اهللا أبو داهش ، ص  حياة يف احلياة ،)٢(



 
 

 

٦٦  

 . ))ظهرانيها ، فيزيد فرحها وتنهل دموعها 
أذكر كالم  و((: ويسوق حديث فرحة أمه بعد عودته من الدراسة فيقول 

 تسعد عىل حال من احلياة مثـل سـعادهتا عنـد  ملأمي من بعد ، وهي تقول إهنا
  .))وفادة ابنها إليها يومئذ 

كـان  ويزعجها هو فراق ابنها عنها سـواء م حلظنا أن أكثر ما يقلق األاوإذ
 .للدراسة أو غري ذلك 

 األديب أمحد عبد الغفـور عطـار عـن رفـض أمـة لعـرض العـاملوحيكى 
جـه بأحـدى املراكيش حينام عرض عليه الصحبة والدراسة يف مراكش ثم زوا

ي كـان  كنت أتـردد عـىل العـامل املراكـيش الـذ((:بناته وبعثه إىل باريس يقول
، وعــرض عــيل أن يــصحبني إىل مــراكش  .... ًمعجبــا يب وبــأديب وأســلويب 

 إىل باريس عىل حـسابه ويعلمني هبا التعليم العايل ، فإذا انتهيت منه استعد أن يبعثني
  .))ألتعلم بإحدى جامعاهتا ، ووعدين بأن يزوجني إحدى بناته 

 العلم واملعرفة وعـدم ارتباطـه بعمـل ه عطار يفوأمام هذا العرض ورغب
 .قرر األديب القبول 

                                                
  . ٢٩ حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص )١(
  .٢٩ ، ص السابق )٢(
  مؤســسة جــواد للطباعــة :  ، بــريوت ١ بــني الــسجن واملنفــى ، أمحــد عبــد الغفــور عطــار ، ط)٣(

  .١٣٧ص . م ١٩٨١هـ ، ١٤٠١والتصوير ، 



 
 

 

٦٧  

 وعندما وجدت نفيس بال عمل وكانت صبويت إىل العلم واملعرفة غـري ((
مد عـثامن املراكـيش أخـربه بمـوافقتي عـىل حمدودة قررت أن أكتب للشيخ حم

  .))عرضه 
 !ه أمحد عطار فامذا عن رغبة األم ؟وقد أتضحت رغب
 وذكرت ألمي رغبتي يف الكتابة إىل الشيخ املراكـيش ((:يرسد عطار ذلك

فأبت ، ألهنا أدركت أو اعتقدت بأنني إذا فارقتها وتزوجت مـن ابنـة الـشيخ 
  .))ن عوديت إليها غري مضمونة املراكيش وتعلمت يف باريس فإ

 فـاألم ال لصورة من احلنان األمـومي الفـارط مـا جيعلهـا تـرفض،ونجد يف هذه ا
 .تذهب بفكرها إىل املدى البعيد ملستقبل ابنها بل تغلبها مشاعر األمومة الصادقة 

ن وجد ابنها الزواج والدراسة فأن االستقرار سيحدث والرجعة إليهـا وإ
سعت األم إىل توفري هذا االستقرار داخـل مكـة وتقيـد ابنهـا ف.غري مضمونة 

  : أعظم من العلم باملـسجد احلـرام بالزواج وأما العلم فليس هناك أفضل وال
أتزوج ،  عرضت عيل أمي الزواج فاعتذرت هلا فلم تقبل ، وأرصت عىل أن ((

وال تـصدق ين أريد السفر لطلب العلم ، وهي ال تريد أن أبتعد عنهـا ، فقد أدركت أ
 رجـيل وتـوثقني ًأن يف الدنيا علام أعظم من العلم باملسجد احلرام ، ورأت أن تقيـد

  .))بمكة املكرمة فأرصت عىل زواجي 
                                                

  . ١٣٨ ، ١٣٧ر ، ص  بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطا)١(
  .١٣٨ ، ص  السابق)٢(
  .١٤٠ ، ص نفسه )٣(



 
 

 

٦٨  

فاألم التى تتسكنها فكرة الفراق،والغياب تدفع ابنها للزواج ،واالستقرار 
 كانـت أمـي شـديدة االهـتامم ((:حتى تصل لغايتها وهي ضامن بقائه بقرهبـا

  .))باألمر حتى تطمئن إىل مستقبيل ، وتضمن بقائي 
نت بأن الزواج هـو الـضامن الوحيـد لبقـاء ابنهـا بجوارهـا واألم التي ظ

  آخر يكون الفراق بشأنوالزواج أقىص ما يمأل خميلتها ،لكن األقدار تفاجؤها
 آخـر للفـراق هـو ًا دراسة إذ سنجد نوع زواج أو معضلة أكرب وأعظم منفيه

 ًقالسافر برضاه،فكيف إذا كـان املـسافر معـتموأقسى من أن يتحمله أصعب 
ً مـسافرا برضـاه هلـان األمـر  لو كان اإلنـسان((: إىل السجن واملنفىًومرحتال

ً، ومع ذلك حيزنه فراق أصله ووطنه ، فكيف وهذا املسافر يسافر جمـربا ، ًهونا ُ
  .))يسافر إىل السجن واملنفى 

ه األم حني اعتقـل ابنهـا وهـي ختـوض يف أمـر ويصور فداحة ما تشعر ب
 .زواجه واستقراره 

ًفقد كان املشهد مؤثرا يف لقاء األم بأفكارهـا املنحـازة إىل اخليـال األسـود املوجـع 
 . غري اإلذعان واالستسالم  االبن الذي ال يملك يف سفرهوبني

،  وبينا أصافح املودعني أقبلت والديت يصحبها ابن خايل عيسى ديـوان ((
فام كادت تراين وتعلم أين مسافر إىل الرياض إال وألقت نفـسها عـيل تـضمني 

                                                
  .١٤٢، ص  بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطار )١(
  .١٥٠ ، ١٤٩، ص السابق  )٢(



 
 

 

٦٩  

بكل قوة ال تريد أن ترتكني هلؤالء الذين يريدون أخـذي منهـا إىل الريـاض ، 
  .))وأخذت تبكي بكاء يتفطر منه القلب 

 والـذهاب بـه إىل  ،ويصور موقف أمه من عدم تقبلها فكـرة فـراق ابنهـا
 وتطمينهـا وظلـت متمـسكة  ، يف تطيب خاطرهاهتحماول الرياض وقد خابت

 .بابنها إىل أن جاء عصبة من حمارمها يطيبون خاطر األم امللتاعة 
إن األمر سهل ، وليس عيل أي أذى :  وكنت أطيب خاطرها وأقول هلا ((

ولكنها مل تطمئن وما تركتني إال بعد أن جاء إخواين وأقربائي ! من هذا السفر 
 . ))مها يطيبون خاطرها ويطمئنوهنا من ذوي حمار

 وحـال تلـك األم  تضخ املـشاعر اإلنـسانية الـصادقة ،هذا حال األمومة
 وتعمل من أجل إسعاده  ،احلنون التي تغمر ابنها بفيض حبها ودفء عواطفها

 .واستقراره،وما هلا يف هناية األقدار إال أن تذعن صابرة حمتسبة
 وقبلت يـدهيا ثـم انكفـأت عـىل ((: يقول أما حال االبن فريويه األديب 

قدميها أمطرمها بقباليت ، وودعتها وركبت السيارة وعيناي معلقتان هبا حتـى 
  .))اختفت السيارة من أنظار املودعني 

لذي  والدمع سائل ال هيدأ وهذا ما أثر يف السائق ا ،واألمل حيز يف قلب األم
ق السيارة من مكة ، فلم يتاملك نفـسه  وكان سائ((:حرض ليأخذ ابنها إىل الرياض

                                                

  .١٤٩ ، ١٤٨ بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطار ، ص )١(
  .١٤٩ السابق ، )٢(
  .١٤٩ ، ص نفسه  )٣(



 
 

 

٧٠  

  من التأثر ملنظر أمي وعويلها من احلـزن وتـذراف الـدمع ووجهـه يعـرب عـن حـزن 
  .))صادق 

 بذلك القدر من املعاناة التي  أمحد يف بعض املواقفوقد أوحت أم األديب
 .كانت تتحملها حني يغيب عنها ابنها 

رمحـة واالسـتنجاد سـتجد أهنـا واألم حني توضع يف املواقف املتطلبـة لل
كام فعلت أم األديب أمحد عبـد الغفـور عطـار . الوحيدة القادرة عىل التأثري واإلنقاذ 

حني انقذت ابنها من السجن بإرساهلا برقية تستعطف فيها األمـري فيـصل وجاللـة 
 . العفو عن ابنها وإطالق رساحه بد العزيز رمحهام اهللا وترجوامللك ع
... ًابنه فيصال فأقبل إليه فسأله عنـي فـشهد يل سـموه ،  ونادى امللك ((

تستعطفكم إن والدته أبرقت إيل تعلمني أهنا أبرقت إىل جاللتكم : وقال سموه 
وأصـدر جاللـة ... وترجوكم العفو عن ابنها وإطالق رساحه ، واألمر هللا ثم لكـم 

ًامللك عبد العزيز أمره امللكي بالعفو عني عفوا عاما  ً((.  
 . هي اخلالص من السجن  الصادقةبذلك تكون برقية األمو

والشعور باألمل املضني من فراق األبناء ال ينحرص عىل األمهات املنجبات 
 .أو الوالدات بل تقاسمهم يف ذلك الشعور األم املرضعة 

                                                
  .١٥٠ ، ص املنفى ، أمحد عبد الغفور عطار بني السجن و)١(
  .٣٠٠ ، ص السابق )٢(
 



 
 

 

٧١  

فمرضع الكاتب عبد احلميـد مـرداد تتـأوه وتتوجـع لفـراق ابنهـا الـذي 
 أهنا ليلة حزينـة ((: وتسأله الصرب عىل فراق ابنهااسيتجه إىل أهله وتناجي رهب

ـأوه وتنـاجي رهبـا –كئيبة ما أطوهلا وما أقرصها وما أشأمها   إن أمي املرضع تتقلـب وتت
  .))وتدعوه وتسأله الصرب عىل فراقي وتتناوم لتجعلني أنام 

.  بادعائها النوم كي ينام الـصغري  الصادقةواملرضع ترسم مالمح األمومة
  فراقـه،ليلـةالليلـة ويفـصح بأهنـا مل تـنم ل الكاتب يصف حاهلا يف تلك ويظ

وأخذت تقول جلارهتا وصديقاهتا ليس من املعقول بأن تتفاجأ بفراق ابنها بعد 
  . دفعة واحدةسنني وأن خيطف يدهال طو

 أهنا مل تنم تلك الليلة وإين اسمعها تدعو رهبا وتسأله العوض والتصرب ((
 . وال سالح لألم إال البكاء والتصرب ))عىل الفراق 

 ) :الغريية (  صورة األم السلبية - و
احلقيقيـة التـي  )) األم (( ّإذا كان ما مر بنا من صور كلها تقع يف دائـرة * 

ًتنضح عاطفة ، وحنانا ، وذاك يف ظني أمر طبيعي ألنه يصدر عن صـورة األم 
ورة ال تنـتظم  هذه الص، أخرىالتي ينبغي أن تكون ، فإننا هنا أصادف صورة

مل تكن صـورة ألم م السابقة ، ومل تكن من الكثرة ،ألهنا ألفيام قدمته من صور ل
                                                

  .٩٧ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )١(
  .٩٧ ، ص السابق:  انظر )٢(
  .٩٧ ، ص  نفسه)٣(



 
 

 

٧٢  

أحد الكتاب بل كان الكاتب عبد العزيز الثنيان يومي هبا من طرف خفـي يف سـريته 
 املـدارس ،فالصورة جتسدت يف قصة حكاها الثنيـان عـن مـدير أحـدبوح الذاكرة 

 وعنـد اتـصاله  من عمره يف الثامنةيب طفلسيجارة يف جد حيث أخربه بوجو
وتـأثره مـن هـذا الـسلوك ،اسـتنكاره بأخذ يبلغها فبالبيت وحدثته أم الطفل 

ل األمر وأما من جهة املدرسة  مراقبة الطفل قبل أن يستفحوطلب منهااملشني 
 لكن املفاجأة يف ردة فعـل األم .ها لعالج الطفل وتقويمه تبذل سعيفسوف

: فقـد قالـت األم ! بعد انتهاء املكاملـة  إن املفاجأة كانت ((: يقول مدير املدرسة 
ًعىل رسلك يا هذا ؛ فنحن الذين شجعناه عىل ذلك ؛ ألننا ال نريد أن يظل ابننا شـاذا 

! يف البيت ، بل نريد أن نعوده عىل ذلك السلوك الذي أزعجك ؛ فالبيت كله يـدخن 
  .))! وأهنت األم املكاملة 

وما كان من مدير املدرسة إال أن أخرب الكاتب عبد العزيز الثنيان وطلـب 
  .ًكونه مديرا للتعليممنه املشورة والرأي 

 مع األب ، فقد ال تكون املتحدثة األم ، ولكنه أفاد  وكان جوايب أن يعيد الكرة((
  .))بخيبة أمله يف األب ، وأن الطفل أخربه أن أمه تدخن 

                                                
  هـــ ، ١٤١٩ ، ١مكتبــة العبيكــان ، ط: بــوح الــذاكرة ، عبــد العزيــز الثنيــان الريــاض :  انظــر )١(

  .١٠٢ ، ص ١ج
  .١٠٢بق ،  السا)٢(
  .١٠٢ نفسه  ، )٣(
 



 
 

 

٧٣  

ة وهي صورة سلبية ملربيـ،مدخنة ملدير املدرسة بأهنا  م كام اتضحونجد األ
األجيال وحاملة رسالة األمومة ،وفوق هذا فهي ال تبايل بصحة طفلها فاألهم 
ًعندها أن يكون سلوكه متامشيا مع سلوك األرسة حتى وإن كان ذلك السلوك 

 . خاطئ
أة بيعـة املـرواحلق أن هذه الظاهرة ال تنطبـق عـىل الـصفات امللتـصقة بط

ممـا  من األم أمر مـستنكر ومرفـوض و بشكل عام واألم خاصة لكن صدوره
أمر ُدعى الكاتب إىل استنكار هذه احلالة ، والسيام أن األم هنا حني وجهت بـ

ًيا ، وطبيعياًتدخني أبنها ، رأته أمرا عاد  أن  فهو نابع من سلوكيتها فـال غرابـةً
مومة التي يسعى الكتاب إىل إرسـائها يف يدخن أبنها ، وهذا خمالف لرسالة األ

  .وإنسانيتهاحديثه عن طبيعة األم 
والالفت للنظر أن أغلب الكتاب مل يذكروا يف سريهم الذاتية صور سلبية 

 .هلم أو ألمهاهتم بصورة خاصة 
 يف كتابـه الـسرية يعبد اهللا احليدرل ذلك راجع لسبب ذكره الدكتور ولع

 هو ارتباط مفهوم السرية الذاتية لدى بعض من ((الذاتية يف األدب السعودي 
أدبائنا باالعرتافات لذلك رأى هؤالء القوم أن هذا الفن ال يناسـب بيئـتهم ، 

  ة  منطلــق أن املـؤمن مطالـب بـسرت نقائــصوال عـاداهتم ، وال تقاليـدهم مـن
وذنوبه ، وأال يفضح نفسه أمـام اآلخـرين مـا دام يف سـرت اهللا ، واهللا ال حيـب 

  .)) بالسوء اجلهر
                                                

دار طويـق للنـرش والتوزيـع ، :  السرية الذاتية يف األدب السعودي ، عبد اهللا احليدري ، الرياض )١(
  .٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤ ، ٢ط  .١٦٨ص 



 
 

 

٧٤  

وهذا التصور أثبته السارد أبو عبد الرمحن الظاهري يف مقدمة كتابه حيث 
ً إال أن املطلب النبيل عسري جدا قد يكـون متعـذرا وذلـك أكثـر مـن ((: قال  ً

 عند الرشقي املسلم الذي أوصاه ربه بالسرت عىل نفـسه إذا ضـعف ، –متعرس 
  .))قوم األشهاد وأن يطلب السرت من ربه يف حياته ويوم ي

ال (( ويف رؤية قريبة من ذلك يؤمن هبا الكاتب عـيل العمـري ويؤكـد أنـه 
إن هناك ما ينبغـي .. ينبغي أن يذكر اإلنسان كل يشء وكل حدث وكل قصة 

سرته كعورات الـنفس والـسلوك وإن زعـم بعـض مـن كتبـوا عـن حيـاهتم 
  .))ويومياهتم أهنم كتبوها كام هي 

 طالب به أحد الكتاب ممن أعلنوا ارتياحهم هلذا اللون من وهذا عكس ما
أما أنا فإنني شديد الشوق إىل هذا اللون من الكتابات ،  : (( ) ة الذاتية السري( الكتابة 

  .))ّيشدين إليها تبسط املحدث واعرتافه 
 : فقدان األم – ي

تاهبـا من صور األم التى جتلـت يف الـسرية الذاتيـة ،وعـرب عنهـا بعـض ك
 نقص  أحاسيس ومشاعر،وصورة فقدان األم تربز األم صورة فقدانبصدق ،

                                                
  .٧ تباريح التباريح ، أبو عبد الرمحن الظاهري ، ص )١(
  م ، ١٩٨٥هــ ، ١٤٠٥ ،  ٢فـة والنـرش ، طدار العمـري للثقا:  أدب وأدباء ، عيل العمـري ، جـدة )٢(

  .٤١ص 
  .٤١ السابق ، ص )٣(



 
 

 

٧٥  

 يف عاطفـة ًا نقـص هم جليـة فنجـد لـدى بعـضالكتاب بطريقـةاألمومة لدى 
سبب فقـداهنم باإلحساس باحلزن والكآبة من ثم يرتتب عىل ذلك  و،األمومة

 والدتـه غازي القصيبي عنـدما فقـد والدتـه بعـدبكر لعاطفة األمومة مثل امل
 ولدت يف بيئة مشبعة بالكآبة ، تويف جدي لوالديت ، رمحه اهللا ، ((بتسعة أشهر 

ــسعة  ــد والديت بت ــا اهللا ، بع ــديت ، رمحه ــت وال ــشهور ، وتوفي ــل والديت ب   قب
  .))شهور 

هذا االستنزاف املبكر لألمومة جعل الدكتور غازي القصيبي يلقب نفسه 
، وبأهنـا وحـدةال وىل من حياته باحلزن ،باليتيم ويصف السنوات اخلمس األو

التـي تـسعى باهتاممهـا إلنتـشال  ولفقدان األمًمعيدا  ،مشوبة باحلزن والكآبة
 ((:يقول بأسلوبه الرشـيق:ًا يبني اتزانا للحياة بشكل عام احلزن ونثر الفرح مم
يتـسم  رمحـه اهللا ، وكـان أوهلـام ، أيب:  قطبـني رئيـسيني ترعرعت أتأرجح بني

وثانيهام ، جديت ألمي رمحها اهللا ، وكانت تتصف باحلنان املفرط ...  والرصامة بالشدة
 أستطيع أن أقول إن حصيلة السنوات اخلمس » الصغري اليتيم «والشفقة املتناهية عىل 

  .))األوىل من حيايت كانت وحدة مشوبة باحلزن 
غري ال ً األمومة الكاتب حسن كتبي فقد أمه مبكرا وهو طفل صوممن حرم

                                                
 ١النـادي األديب ، ط:  يف الفكر واألدب دراسات وذكريات ، حـسن اهلويمـل ، املدينـة املنـورة )١(

   .١٨٧م ، ص ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  .١٢حياة يف اإلدارة، غازي القصيبي، ص )٢(
 



 
 

 

٧٦  

ً مل أعرف شيئا عن والديت إال بطريق السامع فقد توفيت وتركتنـا ((ًيدرك شيئا 
ًصغارا ال ندرك شيئا عن حياتنا  ً((.  

ــة  ــه غائم ــت صــورة األم لدي ــد كان ــذا فق ــه وهل ــرف أم ــو إذن مل يع   فه
 ولكنـي ((: يقـول ق االسـتامع إىل صـفاهتا ومناقبهـا وحياول كشفها عن طري

 ، وصفاء نفس وكسب حلب مجيع  مجه تنم عن ذكاء قلبسمعت عنها صفات
  .))يها عارف

 .فهي صورة مكتسبة من اآلخرين من الذين عايشوها يف حياهتا 
 من العواطف التي ترتقى بالطفل وتسهم – كام يصور – هذا الفقد حرمه

 .وتعزز القيم األخالقية بداخلهيف بناء شخصيته ، 
 عبد الـرمحن واة أمه ويؤرخه كالكاتب أببدقة وفومن الكتاب من يذكر و

ً وفــدحت بوفــاة أمــي وســني صــغريا جــدا عــام ((: الظــاهري حــني قــال  ً  
  .))هـ ١٣٧٢

 ً أمه وكان عمره أربعة عرش عاما ويف موضع آخر يذكر عمره حني فارقته
  .))ً ألن أمي رمحة اهللا عليها ماتت وعمري أربعة عرش عاما ((

                                                
هـ ، ١٤٠٣، ٢دار الرشوق للنرش والتوزيع والطباعة، ط هذه حيايت ، حسن حممد كتبي ، جدة ، )١(

  .١١٢م ، ص ١٩٨٢
  .١١٢ السابق ، ص )٢(
  .١٢٦ تباريح التباريح ، أبو عبد الرمحن الظاهري ، ص )٣(
  .١٢٩ السابق ، ص )٤(



 
 

 

٧٧  

 العمر أصعب وأقوى حيث تم االنسجام وااللتحـام وفقدان األم يف هذا
احلميم بني األم واالبن ونشأت ونمت بينهام عاطفة األمومة ، عىل عكس مـن 

 يذكر من  ألنه ال،التصورفقد والدته يف سن أصغر فمشاعره نحوها ختتلف يف 
 .حياته معها سوى القليل 

واحلنان الكاتب ومن الذين عانوا من فقدان العاطفة الصادقة وقوة احلب 
 حيـاة والـديت ، فقـد ومل تطـل(( : يقول بصوت حـزين  عبد الفتاح أبو مدين
ً فراغـا عليها رمحة اهللا ، قـد تـرك يل.. ا وأشهد أن وفاهت. انتقلت إىل رمحة اهللا 

  .))وأي فراغ 
يتزعـزع يف داخلـه و وبفقدها خيلع اإلنسان من جذوره األم التي ال تنس

 :ا نجده يقول توازنه الروحي هلذ
خيفـف مـن ثقلـه .. نه امتحان وأي امتحان ، ولكـن اجلـوار الكـريم  إ((
وقـد ....  كربى ، وضاقت عيل األرض بـام رحبـت يل وحشةترك ... ورهقه 

  ذهب الصدر احلنون احلاين ، وتركنـي يف غربـة ، ال أهـل وال علـم وال مـال 
  .))وال زوج 

 كانـت ((:ق األمومـة الغاليـة  فـراوحزنه عـىلويصف مرارة فقدان أمه 
ًمرارة ، وكان بكاء مرا وحزنا ، ألنه فراق  من أحـب ومـن حيبنـي بـأغىل مـن ً

                                                
  .١٣٣ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
  .١٣٥ ، ١٣٤ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

٧٨  

  .))، ويتمنى أن هيبني احلياة ويذهب ألبقى نفسه
وهو امتحان أقسى وأعنف كونه منبع احلـب واحلنـان الـصايف والوحيـد 

الـصدر  ذهب من أحب ، ومـن حيبنـي بـال حـساب ، مـىض ((لدى الكاتب 
، ّ ألملي ، وختشى عيل هبوب الرياحاحلنون والقلب احلاين ، واجلوارح التي تتأمل

وترتعش خاشعة خلالقها بأن يقيني وحيميني ويعافيني ويغنيني ويـسعدين وال 
  .))يشقيني 

أمـه إال بـذكر كيفيـة الوفـاة  فقـدان  مشاعره جتاه نوال ينهي الكاتب حديثه ع
أمر وفاهتا املفاجئ الذي مل أشهده ، ذلك أننا نمنا  وقصصت عليهم (( :فيقول

ًليال معا كعادتنا ، ويف الفجر ذهبت إىل املسجد النبوي ، وملـا عـدت مل أسـمع  ً
فهززهتـا ، . كلمتهـا فلـم تـرد عـيل .. وملا صعدت إىل حيث تنام .... صوهتا 

  .)) زعت وبكيت بحرقةفكانت جثة هامدة ، فف
ة أم الكاتب وعلو شأهنا وكيف أثر فقـدان األم ومن هذا نستدل عىل مكان

 مدين وجيعلـه أبا ولكن هناك يشء كان يصرب الكاتب عبد الفتاح !!عىل ابنها 
مـا .. ً هنيئا هلا فقد نامت يف جوار كريم ((: ًمدعاة للفخر دائام وهو يردد قوله 

، . ...أكثر املسلمني الذين يتمنونه ، وقد أتـيح هلـا مـن غـري تعـب وال عنـاء 

                                                
  .١٣٥ ، ص تى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين  حكاية الف)١(
  .١٣٥ ، ص السابق )٢(
  .١٩٨ نفسه ، ص )٣(
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ًوماتت موته هنيئة ، ربام متناها الكثري ، فهي مل مترض ، ومل تتعب أحدا ، ومل تتأمل ، نعم 
  .))الفراق مر ، لكن ال مفر من املوت واألجل وقدر اهللا 

أهنى  مراحل فقدان األم فـر الكاتب عبد الفتاح أبو مدين تطولقد عرض
 وسنوات من احلب ًا للذاكرة أيامهذا احلب اجلارف إىل فراق ليس بعده لقاء ، وخزن

باحلب املمتزج و، والصفاء التي أرشقت عليه ، جسدها لنا يف سريته بطريقة موجعة 
 .بالفخر والنضال واالعتزاز هبذه األم املناضلة حتى املوت 

والالفت أن الكاتب حممد حسني زيدان مل يذكر لنا عن والدتـه يف سـريته 
 إحدى خـواطره املجموعـة يف كتـاب خـواطر  ذكرها يفلكنه مل ينسالذاتية ، 

  جمنحة ، ولنا أن نستعيد هنا ما بـاح بـه الكاتـب بـصدد فقـدان أمـه يف بوحـه 
ألنني مل أعرف ) يا أماه ( ً لقد كنت طفال ، ماتت أمي ومل أقل هلا (() :يا أمي ( 

يف طفـولتي ) يـا أمـاه ( معنى األم وإن كنت حظيت بحنان األمومة ، مل أقـل 
  .))وامتلكني حزن .... اء ويف شبايب النرض وكهولتي اخلرض

 .فقد األم هو فقد األحاسيس الصادقة ورهافة املشاعر 
ن  كانت طفولتي خرساء ال ع((:ويعيش الكاتب معاناة هذا الفقد فيقول 

يا ( مل أقل ... ، ) تأيت تأيت خطي العتبة ( ل يل مرض وإنام ألن أمي ماتت ومل تق
  .)) التي يفرح هبا الطفل وتفرح هبا األم الكلمة) أمي 

                                                
  .١٩٨ ، ص  حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين )١(
ـ ، ١٤٠٤ ، ١ خواطر جمنحة ، حممد حسني زيدان ، ط)٢(   .٧٠هتامة ، ص : م ، جدة ١٩٨٤ه
  .٧٠ السابق ، ص )٣(



 
 

 

٨٠  

ر ويتجىل من النص روح الفقد يف صورة شعرية حركية عالية حيث يـصو
ًخروجـا بـالقول ) أيت تـأيت تـ(  األول ،الكاتب صورة الفقد يف بعدين قـولني

الفعيل فنلمس حركة الصورة يف القول املشري لفعل تشجيع الطفل عىل امليشء 
 .) خطي العتبة ( 

معنـى  ( لـيهامبادل بني الطفـل واألم بفقـد كاملتيف شعور الفقد : واآلخر 
ي ولكن مأ:  بقول واالبن يفرح) مي أ(  بكلمة تفرحاملشرتكة فاألم ) األمومة 

الزمن كان أرسع خلطف الفرحة من كالمها ليعيش االبن بحرسته ومتوت األم 
 .بحرسة مضاعفة 

 :م هي احلب فيقول وقد عجز عن نطق كلمة حبيبتي ألن األ
فـاألم ... مل أجرؤ أن أقوهلا لواحدة أو ألي أحـد ) يا حبيبتي (  وكلمة ((

) .. احلـب ( هي احلب ، فكأنام هي حني ضاعت مني أضاعت اسـمها الثـاين 
  .))) احلبيبة ( اسمها الثاين 

 ألهنا أقدر عىل العطـاء العـاطفي ، وأكثـر وفـاء ،مؤكد أن األم هي احلب
 .ً وإخالصا ومن النادر أن نجد صفات كهذه يف غري األم ًوتوحدا

وقد يتضح لنا صعوبة فقدان األم من خالل املقلب الذي صدم بـه حممـد 
 .بادكوك صديق الدكتور حسن نصيف بمناسبة أول إبريل 

                                                
  .٧١ ، ٧٠مد حسني زيدان ، ص خواطر جمنحة ، حم )١(
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حني استلم االبن حممد بادكوك برقية مزيفة حتمل خرب وفاة أمه وموقعة مـن رفيـق 
 : الدكتور حسن نصيف األحداث ويقول فريوي. أخيه من جدة 

ـية (( ودخـل علينـا ...  وبعد أن أخطرنا أخذنا نستعد للنزول إىل الفـصول الدراس
  .)) بجدة ل برقية موقعة من حممد عيل أبو داودساعي الربقيات حيم

كى مـن حولـه مـن الطـالب وأخذ البادكوك يف البكاء والنحيب حتى أب
  .))يبكي ونحن معه وأساتذته وزمالؤه يعزونه  أخذ البادكوك ((:واألساتذة

غـري رية والطـرق وما كان من البادكوك إال أن حتمل نصب السفر يف الظه
  .ة والتصرب عىل فقدان األم املفاجئعبدامل

ن اجلنـازة ه عبد الرمحن وكان أصم فسأله عبيت وجد أخافلام وصل إىل ال
 . يل وموعدها فرد بأن ال علم

لبكاء والعويل وصعد األخوان ومها يبكيـان وعبـد الـرمحن  وأخذ يف ا((
ًووجدا والدهتام تتوضأ فانكب عليها حممد مـسلام باكيـا ... أكثر بكاء وعويال  ً

  .))ًبينام جلس عبد الرمحن عىل األرض منتحبا 
ًا وبكـاء وعـويالحظنـا قلقـصعب ، فقـد الوبني هذا املشهد بأن  فقدان األم أمر  ً 

 ألن البـادكوك يـدرس يف مكـة وملجـرد ، مـشاق الـسفرانب حتمل املشقةإىل ج ًاوحزن
 .لعناء  تكابد كل هذا ا التى تسكن يف جدةمعرفته خلرب وفاة أمه

                                                
  .٤١ مذكرات طالب ، حسن نصيف ، ص )١(
  .٤٢ ، ٤١ السابق ، ص )٢(
  .٤٢ نفسه ، ص )٣(
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 إذا ما قـيس بـصورة دودع صورة اجلدة يف السرية الذاتية مأن ظهوريبدو 
 يف ذهـن األم  ، وإن ظهرت فإن ظهورها يكون وليد اللحظة أو فكـرة طارئـة

 ، وبعـض الكاتـبًالكاتب ونادر جدا ما يكون ظهورها مرتبط بحالـة وحيـاة 
ومع ذلـك فقـد الكتاب يركز احلديث عن نفسه من هنا فال نجد أي إشارة للجدة ، 

 .ريون للجدة ُوجدنا بعض الكتاب يش
ومما ساعد عىل تأكيد فكرة مركزية األم ، واإليامن الكامل بالدور اإلجيايب 

ته األم يف حياة الكاتب وتوظيفها يف السرية ، ما هو إال سبب النظرة الذي قدم
ًإىل األم باعتبارها منتجة لألبناء ومربية هلم أكثـر مـن كوهنـا طرفـا يف عالقـة 

 .ًإنسانية داخل مؤسسة رئيسية يف املجتمع ، كاجلدة مثال 
   ظهـور صـورة اجلـدة يف الـسري الذاتيـة هـي ومن العوامل املؤثرة يف قلـة

عملية االنتقاء التي يقوم هبا كاتب السرية لألحداث واملواقف األكثر أمهيـة يف 
حياته ويراها مثرية ومغرية يف حياته،وتستحق أن يطلع عليهـا القـارئ فتثـريه 

 .وتأثر فيه 
ال يمكن لشخص ما أن يكتب عن حياته إن مل يكـن فيهـا عامـل يثـري (( 

حيـاة عاديـة رتيبـة مـاذا لديـه اهتامم الناس ، فالشخص العادي الذي يعيش 
  .))ليقدمه للقراء 

                                                
 السرية الذاتية النسائية يف األدب العريب املعارص ، أمل التميمي ، الدار البيضاء، املغـرب ، مركـز )١(

 .م ٢٠٠٥ ، ١ ، ط١٢٧الثقايف العريب ، ص 
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وندخل هبذا يف جانب تلقي السرية ، فاملوضوع وشهرة صـاحب الـسرية 
 .هي الدافع لنجاحها وشهرهتا وانتشارها وتلقيها بني القراء 

أن كاتـب الـسرية (( وقد أشار جورج ماي إىل هذه النقطـة عنـدما ذكـر 
ًإنسانا معروفا قبل أن ينرش سريته الذاتية الذاتية يف أغلب األحيان يكون  ً(( 

ًوليس شخصا عاديا يعيش حياة عادية ، فالشهرة تعني أن لديه شيئا ما يمكـن  ً ً
 .أن يقدمه للقارئ 

وقد ينشغل كاتب السرية عن ذكـر جدتـه باحلـديث عـن ذاتـه بوصـفها 
ذاتيـة ، وتتبعها والدفاع عنها وأمحد السباعي من الذين اهتمـوا بالشخـصية ال

  وأوالها عنايته اخلاصة ، وهو مـا ذكـره الـدكتور عبـد اهللا احليـدري يف كتابـه 
والسباعي ال يويل شخـصياته :(( يقول ) السرية الذاتية يف األدب السعودي ( 

 عناية خاصة ، حيـث – وهو نفسه –عنايته فحسب ، بل يويل شخصية البطل 
  .))نجد دقة يف تتبع أطوار شخصيته ونحوها 

ًوالكاتب زاهر عواض األملعي يف رحلة الثالثني عامـا ، رحلـة مل يـسجل 
وقد استعرض الدكتور عبد اهللا احليدري كتابه . فيها أي صورة من صور املرأة 

ًكامال بابا بابا ومل يكن للمرأة حضورا يف تلك األبواب،ممـا يـدل عـىل طغيـان  ً ً ً

                                                
بيـت احلكمـة : قرطـاج . اتية ، جورج ماي ، تعريب حممد القايض ، وعبد اهللا صـولة  السرية الذ)١(

  .٣٨م ، ص ١٩٩٢
  .٢١٥ يف األدب السعودي ، عبد اهللا احليدري ، ص – السرية الذاتية )٢(
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 .الذاتية عىل أي شخصية أخرى يف سريته
ً الكتاب أربعة وستني موضوعا ما عدا املقدمة واخلامتة ، ففي لقد حوى(( 

، ثـم حتـدث باستفاضـة عـن مراحلـه .... بدايته حتـدث عـن مـسقط رأسـه 
  .))، كام خصص حياته العلمية بنصيب وافر : .... الدراسية 

ونجد سبب ندرة ظهور صورة املرأة بشكل عام، واجلدة بشكل خاص يف 
املواضيع املطروحة مـن قبـل كتـاب الـسري الذاتيـة ذوي هي : السرية الذاتية 

حيث اهتم بعـضهم بأوضـاع احليـاة . ًاالجتامعية أو السياسية أو األدبية عموما املكانة 
 .شوهنا ، فسجلوا األحداث واألزمات التي مر هبا املجتمع ياالجتامعية التي يع

رافية فقد صورت نصوص محد اجلارس موسوعيته واهتاممه بالتاريخ وجغ
 .ًاجلزيرة العربية ،و ألوانا من األحداث التارخيية احلية 

وختتزن ذاكرة حممد حسني زيدان الكثري من األحداث التارخيية بـل يعـده 
 كام » املوسوعة التي متيش عىل قدمني «البعض من الكتاب املوسوعيني ، أو 

 .سامه عبد اهللا اجلفري 

                                                
  .١٠٤، ص  يف األدب السعودي ، عبد اهللا احليدري –السرية الذاتية )١(
عبد املقـصود : ، جدة  ) ٢٤كتاب االثنينة (  حممد حسني زيدان  األعامل الكاملة لألديب األستاذ)٢(

  .٣١٦م ، ص ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦ ، ١خوجة ، ط
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ري الذاتيـة الـصدر احلـاين وامللجـأ الكبـري ، ُ متثل اجلدة لبعض كتاب الس

ًوترتك أثرا واضحا يف حياهتم وإبداعتهم  ً. 
فتشكيل رؤية غازي القصيبي لشعرية املرأة وصورها ناجتة عن أثـر البيئـة 

 .األرسية واالجتامعية 
املؤثر األول واألخري يف شعر الشاعر هو حياته نفسها بكل : (( يقول بأن 

ً،وحياته ما انفكت شعوريا عند جدته التى )) ووقائع ما حتتويه من أحداث
تبطت هـذه األحـداث والوقـائع واررعته بعد وفاه أمه ،وشكلت أحداث حياته،

دور الذي قامـت بـه جدتـه يف بال قوية مع اجلدة ، وساعده عىل ذلك اإليامن التام برابطة
 :حياته التي عاشها بدون أم 

ّ األم وحناهنا ، فقد توفيت وملـا يبلـغ ًعاش القصيبي حمروما من رعاية(( 
السنة األوىل من عمره ، ومن ثم تولت تربيته جدتـه ألمـه التـي قامـت مقـام 

 وهذا كـان ))والدته عىل توفري الرعاية واحلب واحلنان ، له وجلميع إخوانه 
 .ًله األثر البالغ يف تكوين شخصيته الشعرية واألدبية ، كام سنرى الحقا 

ًرتك تربية اجلدة أثرا واضحا يف حياته وشـعره ، فقـد ذكـر أنـه والبد أن ت ً

                                                
  .٣٨هـ ، ص ١٤٢٤ ، ١ سرية شعرية ، غازي القصيبي ، هتامة ، جدة ، ط)١(
 ، ١ صورة املرأة يف شعر غازي القصيبي ، أمحد بـن سـليامن اللهيـب ، دار الطليعـة اجلديـدة ، ط)٢(

  .٣٨ ، ص م٢٠٠٣
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تكفلـت : (( تربى عىل يدها والرتبية هي أساس تكوين أي شخصية إنـسانية 
برتبيتي جديت لوالديت وكانت يف حالة نفسية بالغة الكآبة بعد فقد زوجهـا ثـم 

 يد جديت التي ًومن هنا فإن مهمة تربيتي قد تركت هنائيا يف.... ابنتها الوحيدة 
 ))قامت هبا خري قيام ، رمحها اهللا وجزاها عنـي وعـن إخـويت خـري اجلـزاء 

ولعل تأثري اجلده كان ذا بعد واضح يف أدبية الشاعر غـازي القـصيبي فهـاهو 
جديت :(( يصف لنا بأسلوب شيق مدى خوف جدته عليه واهتاممها البالغ به 

ــا كا ــرت هب ــي م ــية الت ــارب القاس ــر التج ــىل أث ــل ع ــيل ك ــت ختــشى ع   ن
ختشى عيل املرض أيام العافية ، وختشى عيل املوت أيام املرض ، ختـاف : يشء 

أن أضل طريقي إذا ذهبت ألعب يف الشارع ، تتصور أنني أشالء ممزقـة حتـت 
  .))دواليب سيارة إذا تأخرت يف املجيء من املدرسة 

احلنان واملحبـة والشك اليوم أن هذا النوع من الرتبية أفاض عليه من (( 
ًما جعله ينسى هنائيا أنه فقد أمه ، وتركه بقدر من احلساسية املفرطة التي ختاف 
ــوجس  ــه داع للتخــوف والت ــون ثم ــدما ال يك ــى عن ــق حت ــوجس وتقل   وتت

  .))والقلق 
ويرى أمحد اللهيب أن هذه النـشاة أثـرت عـىل شـعر القـصيبي وجعلتـه 

                                                
  .٤٧ صورة املرأة يف شعر غازي القصيبي ، أمحد بن سليامن اللهيب ، ص)١(
  .٤٧ سرية شعرية ، غازي القصيبي ، ص )٢(
  .٤٧ السابق ، ص )٣(
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لقد أحدثت هذه :(( يقول . ية متعددة ًشاعرا ذا مواقف متباينة وتعقيدات نفس
ًالنشأة أثرا بالغا يف حياة القـصيبي ، فجعلـت منـه شـاعرا ذا مواقـف متباينـة  ً ً
وتعقيدات نفسية متعددة ، فتارة يرسـم لـك صـورة للحـزن رائعـة وأخـرى 

ًتفيض فرحا ورسورا  ً((.  
وشـعره فهو ابن اجلدة ، ويتأثر هبا وتظهر مالحمها جلية بـارزة يف سـلوكه 

ويوكد دور جدته من جديد ، عند فقدها ورحيلها عن احليـاة وشـعوره ألول 
 .مرة باليتم ومعنى فقدان األم 

لقـد .  عندما عرفت بوفاهتا شعرت ألول مرة باليتم ومعنى فقدان األم «
كتبت يف رثاء جديت قصيدتني ، إحدامها منشورة يف الديوان ، أما الثانيـة التـي 

بة التي قضيتها قبل أن أعرف بالوفاة فلم أنرشها بعـد تصف الساعات العصي
 :تقول القصيدة 

 حبيبتي (( 
 الليل مطروح عىل اخليام

 ويف يدي رسالة
  .))سطورها هتتز يف ضوء النجوم 

                                                
  .٤٦ صورة املرأة يف شعر غازي القصيبي ، أمحد اللهيب ، ص )١(
  .٧١ سرية شعرية ، غازي القصيبي ص )٢(
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فجدته هي املالذ وامللجأ حتى وإن كانت راحلـة ، فهـو حياورهـا وكأهنـا 
 .بجواره حيادثها وحتادثه 

معركة بـال ( يف ديوانه ) أماه ( قد أشار إليها بعنوان وأما قصيدته األوىل ف
وهذا . ًفالقصيبي دلل عىل مكانة جدته بتسميتها  أما وأعطائها لقب األم) راية 

داللة قوية عىل تلك املكانة التي ال يمكن أن يصل هلـا إال شـخص اسـتحقها 
 .ًوبذل نفسه قربانا هلا ، كام هو حال جدته معه 

ًري احلياة األرسية ، وخـصوصا تربيـة اجلـدة عـىل شـعر وإبـداع وإذا ما رأينا تأث
ًغازي القصيبي ، فأننا نجد عقدا ومعاناة من املعتقـدات واخلرافـات الفاسـدة التـي 

فأنا اليوم أقايس من املعانـاة يف التوفيـق بـني :(( ورثها أمحد الساعي عن جدته،يقول
  .)) جلد عقيل وبني ما ورثته من أرتال اخلرافات ماال حيتمله

فاجلدة تؤمن باخلرافات ، وحتفظ العديد من قصص اجلان واملخلوقات العجيبة 
ًالغريبة ، ومن ثم تنقلها ألحفادها ، مما يؤثر سلبا عىل شخصياهتم  ّ: 

قلت هذا لستي مرة وكانت شغوفة برتديد مثل هذه الكلامت عىل أهنـا (( 
 الكهف ، وكلبهم قطمري ، أسامء لبعض ملوك اجلان ، وكانت حتفظ أسامء أهل
وكانت :(( ،ويقول!! ))وال تفتأ تكررها وكانت تتحصن هبا من العاديات 

ماال يعرفـه ) السبع اجلنيات ( و ) هول الليل ( و ) البحرية ( ستي تعرف عن 
                                                

  .٢١ي ، ص  أيامي ، أمحد السباع)١(
  .٢٠ املصدر السابق ، ص )٢(



 
 

 

٨٩  

فكنا نقيض حوهلا الليل وعجائبه يف صـورة تركـت يف تربيتنـا ! قصاص نابغة 
ا بالعقد التي عجزنا إىل اليوم عن حل أكرب طائفـة أسوأ اآلثار ، ومألت أعامقن

  .))منها 
وأمحد السباعي تأثر بأفكار جدته حتى أنه يف بعـض املواقـف ال يـستطيع 
جماهبتها يف بعض األحيـان والـرد عليهـا والتـشكيك يف معتقـداهتا ؛ ألهنـا ال 

 .ترىض وال تقبل بأن يشكك أحد يف معتقداهتا وأفكارها 
.. ا عــن األبجديــة اهلوزيــة وعالقتهــا بتعلــيم األطفــال قلــت أســأهل(( 

احنا ناس كنـا نـسمع زي مـا يقولـوا ( فاستهجنت مني هذه الصفاقة وقالت 
  ورمت هبـا يف وجهـي يف محـاس ظـاهر وهـي . ثم مجعت بني كفيها ) الكبار 
  بكرة تـشوف آخـر هـذا اهللـس الـيل هتلـسة عـىل املـشايخ والنـاس : ( تقول 

 . ) ))الكبار 
 :وينبه يف موضع آخر عىل أيامن جدته هبذه املعتقدات واخلرافات 

فإذا آنست إنكارا ملا تروى ، أو ارتيابا فيام تقص ، مجعت سبحتها بـني (( 
يدهيا ، وتوجهت إىل اهللا بقلب واجف أال ينزع اإليامن من الصدور ، والتقوى 

حقـائق مـن  ) سـتي( كل هذه اخلرافات كانت يف نظر ((  ، ))من القلوب 

                                                
  .٦٣ ، ص  أيامي ، أمحد السباعي)١(
  .٢١ ، ص  السابق)٢(
  .٥٩ ، ص نفسه )٣(



 
 

 

٩٠  

  .))العبث أن جتادل فيها 

  : وكان اسـتياؤها يـزداد كلـام جادهلـا الـسباعي يف قصـصها ومعتقـداهتا 
) أنت ولد جمـادل بطـال . قم من قدامي يا قليل احليا ( صاحت يف وجهي (( 

  .))وكان استياؤها يزداد كلام جادلتها يف أمر 
بقية أحفادها بقصـصها التـي وكانت حتبه رغم جدله ، وكانت متيزه دون 

  .تؤمن هبا
وتظهر عند اجلدة القصص واخلرافات التارخيية املتعلقة بـاحلرم الـرشيف 

  : ومكة املكرمة ، ويروهيا أمحد الـسباعي عـىل طريقـة وصـف جدتـه فيقـول 
وكانت إىل جانب معلوماهتا تلم بكثري من قصص التاريخ ، ومن قصـصها (( 

 قائمة يف باب السالم ، ملسو هيلع هللا ىلص الوداع كانت يف عهد النبي يف التاريخ أن منارة باب
 من باب السالم إىل طواف الوداع مشت خلفـه ، وعنـدما ملسو هيلع هللا ىلصفلام دخل النبي 

إين : أين ؟ قالت : خرج من باب الوداع كانت تتبعه ، فلام التفت ورآها سأهلا 
 عليها الـذهاب ، فبقيـت يف مكاهنـا ىولكن النبي أب! ذاهبة إىل حيث تذهب 

بكي إىل اليوم ، وكان من عالمة بكائها أن نقوشـها احمـت ومل ينقـشوها بعـد ت
  .!! ))ذلك دون سائر املنائر 

                                                
  .٧١ ، ص  أيامي ، أمحد السباعي)١(
  .٦٠ السابق ، ص:  انظر )٢(
  .٦٠ ، ص  نفسه)٣(
   .٦٠ ، ص نفسه )٤(



 
 

 

٩١  

وينقل عن جدته خرافات تارخيية أخرى تتعلق بعني زبيدة يف مكـة ومـاء 
أن هـذه اخلرافـات التارخييـة وغريهـا (( ويف ظن عبـد اهللا احليـدري زمزم يف احلرم ،
ًكانت حافزا مهام    .)) يف جزأين » تاريخ مكة «للسباعي لتأليف كتابه الضخم ً

وما يدل عىل عقدة الكاتب ومعاناته من اخلرافـات التارخييـة املـسندة إىل 
!! رحـم اهللا جـديت :(( ُجدته روايته لتلك اخلرافات يف كتاب سباعيات يقول 

اخلطـوات الـذين يـؤدون فريـضة لقد كانت حتفظ الكثري من ختصص أصـحاب 
لصبح يف حرم مكة فإذا وافاهم الظهر صلوه يف املدينة فال يميس يـومهم حتـى يكونـوا ا

ـا انتهـى  قد أدوا فريضة العرص أو املغرب يف بيت املقدس عىل خالف يف الـروايتني يف م
  .))إليه سند جديت 

: وال يفتأ من ذكر سذاجة جدته وأثرها يف بواطن األعامق بداخلـه يقـول 
فقد كانت سذاجتك أسوأ معلم ربانـا :  يا ستي يف دار اخللود عفا اهللا عنك(( 

ودس يف بواطن أعامقنا ماال نزال إىل اليوم رهن آساره رغم ما . عىل التخريف 
  .))نحاول من عالج 

  وعليه فقد جعل السباعي يطالب بتعلـيم املـرأة وتثقيفهـا حتـى يـستقيم 
   - اخلرافـات ،واألسـاطري النشئ ، ويرتبى األطفال تربية صحيحة بعيدة عـن

                                                
  .٢٣٠حليدري ، ص  السرية الذاتية يف األدب السعودي ، عبد اهللا ا)١(
  .٢ج. م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ ، ١ سباعيات ، هتامة ، جدة ، ط)٢(
  .٦٦ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )٣(



 
 

 

٩٢  

  عفا اهللا عنك فإن يف ذكراك أبلغ مثل للتدليل عىل حاجتنا إىل تعليم نـسائنا (( 
ما يفرضه الدين ، وإعدادهن ، إعداد مستقيام يساعدهن عىل تربيـة أوالدهـن 

  .))وإنشائهن إنشاء قويام 
  ع أن الواقـ: (( ونجد أثر تربية اجلـدة واضـحة يف حيـاة الـسباعي األوىل 

  .))كأستاذة هلا قيمتها يف تربيتي األوىل ) ستي ( 
وعندما ختطيت احللم ، وأوشكت (( وسار تفكريه يف مرحلة ما بعد احللم 

فتويت أن تستوي ، بدأت أشعر يف صلف أنني شبيه رجـل وأن مـن حقـي أن 
أمـا سـتي فقـد .. فأذعنت أمي مـشفقة .. أوجه حيايت يف السبيل الذي أختار 

  .)) ترى غري رأي أمي كانت
وألن املرء ال يشعر بوجوده وقيمته إال من خالل إنجاز عمـل يف حياتـه ، 
فأدركت اجلـدة هـذه القيمـة يف احليـاة وملـست مـا يف الـسباعي مـن القـدرة 

 .ًوالطموح فأصدرت قرارا بترسحية للعمل 
قومي أعطي ( صدر قرار ستي بترسحيي ، ثم أشفع بتوصيات حاسمة (( 

  يـا طلـع رجـال ، عـرف ... واحد جنيه من العلبة ، وسيبيه يعـرف شـغله له 
  وفــضل مــضحكة . كيــف جييــب القــرش زي أوالد خالتــه ، يــا طلــع نــدل 

                                                
  .٦٧ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )١(
  .٧٦، ص السابق  )٢(
  .٦٨ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٩٣  

  .!! ))للناس 
ويدها تشري إىل أمـي يف إلـزام وتـصميم أن تعطينـي اجلنيـه ثـم ترفـع (( 

  .) ))عليك يا رب : ( سبابتها اليمنى إىل السامء وكأهنا تقول 
وتعترب اجلدة الطاقة الكامنة التي تعمـل عـىل تقويـة وتوجيـه الـسباعي ، 

 .وحثه عىل تغري مساره وتوجيه يف صباه نحو األفضل له 
ولقد ذكرت فيام سبق عن الالمباالة والطيش الذي خاض فيـه الـسباعي 
وأرهق والدته وجدته ، فام كان للجدة إال االنكـسار هللا والـدعاء لـه باهلدايـة 

 .الصالح و
من مصالها يف غرفة أخرى وهـي ) ستي ( وتناهى إىل سمعي صوت (( 

إهلي هيديك يا أمحد يا ولـد جـواهر ، وال يـشمت ( تبتهل يف انكسار وخشوع 
فكان البتهاهلا أثر السحر يف إحسايس املتبلد ، شعرت عىل أثره أنني ) فينا عدو 

  .))أصحو من غفوة 
تدعاء مـواطن اإلحـساس يف الــنفس ، وأدى موقـف اجلـدة هـذا إىل اسـ

 :وإظهارها املشاعر املذنبة يف نفس الكاتب 
وهل ... ماذا بعد هذا اجلنيه يا أمحد ؟؟ .. أن ضمريي هيمس يف رسي (( 

                                                
  .٦٨ أيامي،أمحد السباعي، ص )١(
  .٦٩ السابق ، ص )٢(
  .٧٥ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٩٤  

ّبني الرفاق من يتطوع بنجدتك إذا أملت بك احلاجة ، أو يرفع مـن هامتـك إذا 
  .))أذلك الفقر ؟؟ 

 السباعي بعـد اهللا إىل اجلـدة ، وتوجيهاهتـا وتنتهي األمور هبداية وصالح
 .ودعائها وحرصها عىل تقديم املشورة والدعم النفيس له 

ومتثل اجلدة عند عبد الكـريم اجلهـيامن املـصدر إحلـاين وامللجـأ الكبـري ، 
 :وذلك بفطرهتا الطيبة وإيامهنا القوي باهللا 

ّجديت التي دائام أجـدها يف مـصالها تـصيل أو تـسبح ((   فـإذا رأتنـي ...ً
  وخفقـت عنـي بعـض مـا أجـده مـن آالم وأفكـار ... يب وأجلستني جوارها رحبت 

ـتدعى  وهذه األفكار السوداء نامجة من ))سوداء  زواج أمه بزوج آخر غري أبيه  ممـا اس
بمحاولـة توضـيح صـورة أمـه أخواله وجدته ألمه ، فألزمـت اجلـدة ه يف بيت بقاء

ًي ، وأن األم حتــب ابنهــا كثــريا حتــى وإن املتزوجــة بــأن الــزواج يشء طبيعــ
وبدأ من حويل مـن أخـوايل وجـديت يفهمـونني بـأن : (( تزوجت برجل آخر

ولوال حمبتها يل ملا جاءت ... ذهاب والديت إىل زوجها يشء طبيعي وأهنا حتبني 
  .))من عند زوجها 

هبـا فدور جدته كبري يف زرع الطمأنينة واالحتواء يف عدم وجود األم وغيا

                                                
  .٧٥،أمحد السباعي ، ص  أيامي)١(
  .٣٠ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )٢(
  .٣٠ السابق ، ص )٣(



 
 

 

٩٥  

. والدعاء عادة مالزمة للجدات ، نابعة من التدين والتقرب مـن اهللا .  املستمر
ًواجلدات يمتلكن عاملا من املشاعر الرقيقة احلنونـة التـي متتـد مـن األبنـاء إىل 

 .األحفاد 
ًفجــدة اجلهــيامن يتهلــل وجههــا رسورا لرؤيــة حفيــدها مقــبال عليهــا ،  ً  

... يت من قبل األم التـي طعنـت يف الـسن جد:(( وال متل الدعاء له وللعائلة 
ًفإذا رأتني مقـبال هتلـل وجههـا بـرشا ... ًفكانت ال تفارق مصالها إال نادرا  ً

والتوسـالت إىل ... ثم أطلقت الكثري من الـدعوات الـصاحلات ... ًورسورا 
وحارضنـا ... وذكرنا وأنثانـا .. رب الساموات بأن حيفظ اهللا صغرينا وكبرينا 

  .. ))..وغائبنا 
ـتخدامها أومما يزيد يف حم ـياء املحببـة بة اجلدة عند الكتاب اس سـلوب ادخـار األش

 .هيامن اجل  ، مثل جدةلألطفال وتقديمها هلم يف حب وحنان
وتعطينـي ...  ثم بعد هذه الدعوات املباركات الصاحلات تدخل يدها يف جيبهـا ((

  .)).. قاريب ًشيئا من األشياء التي أحبها وتسألني عن والدي وأ
وارتبطت القصص واحلكايات بكبـار الـسن وعـىل اجلـدات خـصوصا، 

وكان عبد الكريم اجلهـيامن ... باعتبار القصة الوسيلة املسلية يف جمتمع النساء 
 .ًيطلب من جدته بعض هذه احلكايات والقصص إذا كان نقاؤه هبا ليال 

                                                
  .٣٢مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ص )١(
  .٣٣ ، ٣٢ السابق ، ص )٢(



 
 

 

٩٦  

تقص عيل بعض احلكايات ًوإذا كان لقائي هلا ليال فإنني أطلب منها أن (( 
  .!! ))والتي لدهيا منها اليشء الكثري ... التي أحبها 

ًويف ظني أن قصص جدتـه وحكايتهـا كانـت سـببا يف دفـع الكاتـب لتـأليف 
 ) .موسوعة األساطري الشعبية يف شبه اجلزيرة العربية ( موسوعته العريقة 

 .رسة واملجتمع هناك أسباب تنوعت يف تكوين شخصية األبناء ما بني األ
ففي األرسة تبدو اهليمنة من األب واألم ، وتكون اجلدة هلا األثر الكبري يف 

 .بعض األوقات 
  فقد الحظنا املحبة الصادقة واالحتواء مـن قبـل جـدة غـازي القـصيبي 

 .وعبد الكريم اجلهيامن وتأثريها يف أدهبم وحياهتم 
 جدتـه التـي انعكـس ويف املقابل نجد أبا داهش خيربنا عن حـزم وثبـات

ْردعـة ، وهـي مـن قبيلـة : فتزوج مـن جـدتنا : (( حزمها عىل شخصية جده  ِ
أهل بـأس ونجـدة ، وكانـت امـرأة حازمـة رعـت ... : سنحان القحطانية ، 

  .))مصاحلة ، وشدت من أزره 
وقد أفصح أبو داهش عن سبب حزم وثبات جدته وذلك لكوهنا من أهل 

 .ية مؤثرة يف حميطها بأس ونجدة ، فهي امرأة قو

                                                
  . ٣٣ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )١(
  .١٥حلياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص  حياة يف ا)٢(



 
 

 

٩٧  

ال ينحرص دور اجلدة عىل القصص واحلكايات فقط،وإنـام أفـصح بعـض 
الكتاب عن األعامل التي كانت تقوم هبا جداهتم أثناء حيـاهتم فعبـد اهللا منـاع 

ويف تلك الفرتة املبكرة (( يذكر مزاولة جدته مهنة التدريس لسد حاجة األرسة 
إىل مدرسة تعلم فيهـا فتيـات  »  املئخر«رفة  غ» جديت «واحلرجة من حياتنا حولت 

ة من دور مهـم يف احليـاة خر ما للمرأ وهذا يعكس من باب آ))احلارة اهلجاء والقراءة 
 .االجتامعية آنئذ وإىل هذا الوقت 

ومل تكتف بالتدريس بل كانت جتمع القوارير ليبيعها الكاتـب يف احلـراج 
 .وينتفع بقيمتها 

زجاجـات  ... » قوارير «ّوف العيش محلتني ببضعة فإذا ضاقت بنا ظر(( 
  وال كيف كانت جتمعهـا ، وأرسـلتني هبـا .. فارغة ، ال أدري من أين تأيت هبا 

   إىل الـشيخ – تقينـي مـن شـمس الـضحى » صامدة « بعد أن تلف رأيس بـ –
ثـم ...  مـن فـوره » القـوارير «فيخرج عىل  ... » احلراج « يف » حسن قنبور «

 ونلمس من النص حكمة اجلدة ، ))رياال أو بضعة قروش قيمة هلا يعطيني 
كام نلمس طريقة تعاملها مع املناع حيـث تـسعى ملعاجلـة،ولتخفيف ظـروف 
املعيشة الصعبة بطريقة جدية وجمدية فهـي تـزرع فيـه روح العمـل والكـسب 

 .احلالل 
                                                

 بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، دار املرسى للنـرش والتوزيـع ، )١(
  .٢٣م ، ص ٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩ ، ١جدة ، ط

  .٢٣ املصدر السابق ، )٢(



 
 

 

٩٨  

ويذكر الكاتب هناية كفاح جدته معهـم بإصـابتها بمـرض الـسل الـذي 
 احلبيبة وبعد صربها وكفاحها الطويل معنـا » جديت «:(( فقدها حياهتا يقول ا

 فالكاتـب متـأثر )) ومل نجد مـا نعاجلهـا بـه » سل «ماتت بـ .. ومن أجلنا 
ًنفسيا من موت اجلدة املضحية، ومل يستطيعوا يف املقابل تعويـضها جـزءا مـن  ً

ًجبينهـا رغـام عنـا ، ولـيس هذه التضحية ، وهي مفارقة قد تكتبها احلياة عىل 
باستطاعتنا جتاوزها وبطبيعة احلال فإن األعامل التي تقوم هبا اجلدات حمكومـة 

فإذا ما رأينا جدة املناع أعامهلا يف املدينة كانت تتامشى . ببيئاهتم وطبيعة حياهتن 
مع حياة املدينة تدريس وجتميع القوارير فإنا نرى جدة عبد الرمحن الـسدحان 

منطقة زراعية قروية فكانت أعامهلا متشاكلة مع البيئة التي تعيش فيها تعيش يف 
، )زوجته ( أما جديت (( :ويروي الكاتب انخراطها يف األعامل الزراعية فيقول 

فقد تشاركه بعض العمل يف املزرعـة ، أو تـذهب إىل اجلبـال املحيطـة جللـب 
  .))ًاحلطب ، إن وجدت شيئا 

ة إال أن هناك فجوة يتخللها السمر والغناء يقول ورغم هذه األعامل الشاق
ًرضبا من اللهـو الـربيء ، ) السمرة ( كانت :(( ًواصفا حياته مع جدته وجده

ــة العــشاء ،  ــذ آيت بطبــق كبــري مــن النحــاس ... يعقــب صــالة العــشاء ووجب   عندئ
ــصحف(  ــه بلحــن ) ة ال ــرا عــىل أطراف ــه إيقاعــا منــتظام نق ًأحــدث في ــم أشــدو ... ً   ث

                                                
  .٢٥بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص )١(
   .٥٨ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ،ص )٢(



 
 

 

٩٩  

 . » معي الغناء عروف ، فريدد جدي ، وجديتمن الشعر الشعبي امل) بيات بأ( 
فاجلدة حتمل الغناء يف طياهتا ورسعان ما تبوح به إذا كان املـؤثر حفيـدها 
وزوجها ، متجاوبة بحب مع طرقات حفيدها الرسحان ، ممـا جعـل الكاتـب 

 .حيتفظ هبذه الصورة يف ذاكرته ووجدانه فصاغها يف سريته 
ن األعامل التي تقوم هبا جدة الرسحان التمريض أو اختـصايص خمتـرب وم

 .وحمرضة معمل يف آن كام حيلو للكاتب تسميتها 
اختـصايص خمتـرب وحمـرضة ( وكانت حرم جدي رمحها اهللا تقوم بدور (( 

ًفتحرض أعشابا برية حمددة االسم والكمية ، من املنطقة القربيـة ) معمل يف آن 
وتطحنهـا بوسـيلة  (())التي يبلغها هبا جـدي ) لدواء وصفة ا( من البيت 

ِخاصة ، لتستخرج منها يف النهاية عصارة العرق النبـايت ، ثـم تـضعها يف إنـاء  ْ
 ، ومن هنا نلمس مدى تأثري اجلـدة ))نظيف من الزجاج وتسلمه للمريض 

جاهلـة كجـدة الـسباعي عـىل يف األبناء إذا كانت مثقفـة كجـدة الـسدحان أو 
 .فسياهتم وأعامهلم وكتاباهتم يف املستقبل ن

ومن األعامل األوىل التي تقوم هبا اجلدات االهتامم بالبيت وال سيام املأكل 
واملرشب ، والكاتب أمحد قنديل يذكر ألبنـاء احلـارض طريقـة قيـام اجلـدات 

                                                
   .٥٩قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ،ص )١(
  .١٣٠ ، ١٢٩ ص  السابق ،)٢(
  .١٣٠ ص ، نفسه ، )٣(



 
 

 

١٠٠  

أن نرشح ألبنائنا من أبناء اجليل احلارض الطريقة التـي :(( بمهام البيت فيقول 
 نشاهد أمهاتنا وجداتنا يقمن هبا بالبيت يف أيام الـصيف يف بـساطة ويـرس كنا

  .))لكل من فيه .. ونظام بيتي لتأمني ماء الرشب البارد 
وتتكفل اجلدات بالنصح واإلرشـاد لألبنـاء واألحفـاد والتـي تتمثـل يف 

 .خربهتا التى اشتقتها من احلياة
  :الظــاهري فيقــول عبــد الــرمحن وويــدلل عــىل هــذا نــص للكاتــب أبــ

وقد هنتنا عجائزنا عن الركض حال الوحشة ، ألن املـستوحش إذا ركـض (( 
ِاستخف  ُ((.  

 :ويتحدث الكاتب عبد العزيز السامل عن شعار اجلدات بقوله 
قيام الليـل لـصالة : اجلدات واألمهات ... نجد شعار كبار السن من (( 

 ويوم اخلميس إىل جانـب ثالثـة التهجد كل ليلة ، وصيام النهار كل يوم اثنني
  .))أيام املعروفة باأليام البيض 

وهي شعارات دينية تنمـى األخـالق وتـسمو هبـا نحـو الرفعـة، وهـذه 
الشعارات والنصائح تظهر اجلانب العاطفي واحلنـان املـستقر يف اجلـدة ، وإن 

الـرمحن ًكانت العاطفة اجلارفة ال تظهر إحيانا إال عندما تستثار ، كوقعة عبـد 
                                                

ـ ، ١٤٠٠ ، ١هتامة ، جدة ، طً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، )١(   .١٠١م ، ص ١٩٨٠ه
  .٥٣لتباريح ، أبو عبد الرمحن الظاهري ، ص  تباريح ا)٢(
  .١٠١ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص )٣(



 
 

 

١٠١  

 جدتـه بالـدموع فاستقبلهالسدحان من عىل احلامر والذي تسبب يف كرس ذراعه ، 
ــاك ((: والنحيــب واملواســاة فيقــول  ــزل جــدي القريــب ، وهن  وأرسعــت يب إىل من

 ، وقـد اختلطـت دموعهـا - رمحهـا اهللا –استقبلتني بالنحيب حرم جدي اجلدة حليمة 
يني ، ثـم نقلتنـي إىل مكـان مـريح  وتواسبقطرات الدمع عيل وجنتي وهي تقبلني

 واحلادثة التي يروهيا الكاتب عن جدته تنبئ عن ))أعدته يف احلال عيل أنام 
ًمدى حرصها وخوفها عليه وحبها له وقد أظهر الكاتب عزيز ضـياء سـلوكا 

يف هـذا (( :ًسلبيا جلدته حني ذكر عىل لسان أمـه رشب جدتـه محيـدة للشيـشة
 ثـم – محيـدة ّ سـتك–ك يف هذا الـركن كانـت جتلـس أمـي هنا.. الديوان يا عزيز 

ـيدك ( جتلس يف هذا الركن ، بس ملا يكـون : تغالب ضحكة خفيفة لتقول  ) س
اليل كانت ترسل تشرتيه من دكان العـم ) احلمتي ( مسافر ، ويل الشيشة يف يدها ، ورحية 

  .))ُرحيته نشمها حتى ملا نكون فوق ... صادق 
 الشيشة يف غياب اجلد داللة عىل سوء هذه الظاهرة برغم وظهورومغالبة الضحكة 

 . القادم ض أوساط النساء وهذا ما يؤكده نصهانتشارها بني بع
  وكيف كانت ) محيدة ( ذكريات اخلالة فاطمة عن جديت ألمي واسمها (( 

تستقبل ضيوفها من العوائل الكبرية ، يف القاعة ، منـذ أول ) رمحة اهللا عليها ( 
وكيف كانت تستعد هلن ، بعدد .... املدينة ، ) الشيخ أفندي ( ة يغادر فيها ليل

                                                
  .١٠٣ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
  .٢٠٩ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٢(



 
 

 

١٠٢  

  التي تـستمر إىل مـا بعـد ) ... احلمى العجمى ( و .. املفضضة ) الشيش ( من 
  .) ))كل عشا ( 

ورصـف اجلمـر ، إن ) بتعمـري الـرأس ( ال تكلف سيدة البيت نفسها (( 
شيشة بل عدد من الشيش للضيفات يف هن الاليت يقمن بخدمة ال... اجلواري 
  .))األيام األخرى ) قيالت ( أو ) ليلة اجلمعة ( سهرات 

ويعرتف الكاتب برغم شيوع الشيشة إال أن هناك نساء كثريات يدخن يف 
 .الرس إذا كان الزوج يمنعها منه 

ومن الطريف أن نذكر أن كثريات من نـساء تلـك األيـام كـن يـدخن (( 
ًإما رسا إذا كان الزوج يمنع ، وإما علنا إذا كان الزوج نفسه مـن ًالشيشة أيضا 

  .»الذين يدخنوهنا 
وبــذلك نــصل إىل أن صــور حــضور اجلــدة يف الــسري الذاتيــة للكتــاب 
السعودين صور متنوعة خمتلفة موحيه بوجود تفاوت بني اجلدات مـن حيـث 

ــ ــة اجلــامل ، وم ــث الثقاف ــن حي ــتامم ، وم ــة وااله ــث احلــب والرعاي   ن حي
اجلدة وسلبيتها يف نواحي احلياة املتنوعة ، كام أن السري كـشفت / فاعلية املرأة 

عن تأثر الكتاب بطرائق تربية اجلدات وماهلا من أثر بقي مع بعضهم إىل هنايـة 
 .احلياته 

                                                
  .٣١٤ ص  حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ،)١(
  .٧٤٧ ، ص السابق )٢(
  .٧٤٧ ، ص  نفسه)٣(



 
 

 

١٠٣  

 
لعل صورة األم والزوجة مها الصورتان التقليـديتان للمـرأة التـي نالـت 

ُحيزا كبريا من اه  .تاممات الكتاب ً
وجهـا فصورت السرية حاالت الزوجة كافة ، فهـي زوجـة بـارة خـرية ووفيـة لز

 .ة املنساقة خلف عاطفتها والثائرة عىل زوجها وأبنائها ، واملقرص
كام حفلت السرية الذاتية عىل األخص بتصوير الزوجة املضحية الـصابرة 

 .واملتفهمة للزوج وأبنائه 
 حاالهتا تلك ، حيـسن بنـا أن نقـف عنـد حممـد ولإلملام بشأن الزوجة يف

ُحصاد الظالم ( توفيق بلو الذي ذكر يف أول صفحات كتابه  َ فضائل وعاطفة ) َ
 أتقـدم بإهـداء ((:زوجته أم سندس والتي تسببت يف كتابته هلذا اإلهداء يقـول 

هذا الكتاب عىل من وقفت بجانبي يف كل األحـوال ، شـاركتني سـهري ومعانـايت إىل 
وجة أم سندس التي صابرت معي فقـدان البـرص فزرعـت يف فـؤادي بنـور األمـل الز

  .))ياة وحب التحدي يف احل
ومواقف الزوجة معه أثرت يف الكاتب ودفعته إىل األمل واحليـاة وحـب 

 .التحدي واإلرصار 
                                                

م ، ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣ ، ١حممد توفيق بلو ، جدة ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، ط.  حصاد الظالم )١(
  .١ص 

 



 
 

 

١٠٤  

عنـد ويبدأ الكاتب بذكر إحدى تلك املواقف وهي وقفة زوجته إىل جانبه 
، وكيف ساندته بالتفكري اجلـدي وسـؤال ) العمى ( ويق البرصي صابته بالتعبداية إ

بدأت زوجتـي تقلـق (( :ستامع إىل اقرتاحاهتم وأفكارهم اآلخرين عن حالته واال
ًجتاه حالتي ومل نخرب أحدا من األرسة أو العمل رسميا بحقيقة مـا ينتظـر مـن  ً

 بـوادر ، وبدأنا نتحـدث مـع اآلخـرين عـن... ظالم يف عيني وفكرنا بجدية 
مع أحد أكرب جراحي ... مشكلتي فاقرتح أحد أصدقائي املقربني برتتيب لقاء 

  .))الشبكية بمستشفى امللك خالد للعيون 
ومشاركة زوجته ملصابة أحدثت للكاتب حاالت من االستقرار والريض 

 .والتفاؤل وهذا كله جعل الكاتب يسعى يف طلب العالج والشفاء 
وجتـه معـه، والتزامهـا باملعـاين اإلنـسانية حـني وأظهر الكاتب حتالف ز

وهـذا القـرار . قررت بأن تعمل ليتوازى دخلهم الشهري مع حياهتم اليومية 
 وقررت «: الكاتب فيقول  نفسية  والطمأنينة عىلأن يرسم عالمات االرتياحاستطاع 

 فأعجبـت بقرارهـا ...البحث عن عمل ملوازنة دخلنا الشهري مع حياتنا اليوميـة 
 وارتياحـه نـاتج عـن ))ووافقت عليه فعملت كمدرسـة لروضـة أطفـال 

 .تقلص بعض مسؤولياته 
وسنلحظ اتساع وعمق اعتامد الكاتب عىل زوجته ، وأنه يواجه املصاعب 

                                                
  .٤٠، ص  حصاد الظالم، حممد بلو )١(
  .٤٩، ص  السابق)٢(



 
 

 

١٠٥  

فاصـطحب زوجتــي معـي للتغلـب عــىل : (( ويتغلـب عليهـا عــن طريقهـا 
  .))املصاعب التي أواجهها من حالتي البرصية 

وضع آخر بـأن املـصاعب تكـون يف عـدم وجـود زوجتـه أم ويذكر يف م
واجهت بعض الصعوبات التي مل أشعر هبا من قبل يف وجود : (( سندس معه 

قـراءة فـواتري البنـك وبعـض . تنـسيق املالبـس واأللـوان : أم سندس مثـل 
  .))الرسائل اإلنجليزية وبعض املتطلبات اليومية 

 فقده وفقـداهنا يـدل عـىل مواجهـة فالزوجة بالنسبة للكاتب برصه الذي
ذهبت إىل املركز برفقة زوجتي فقد أصبحت غري قادر : (( املصاعب والعقبات

فكانت زوجتي تأخذ بيدي . عىل السفر واحلركة يف األماكن اجلديدة بمفردي 
ً ونجـد يف النقـول املاضـية وصـفا ))وتوجهني تارة أخرى أثنـاء حتركاتنـا 

ه أكرب األثر يف البوح واالستنطاق يف زمن يصعب فيه لعاطفة وخلق نبيل كان ل
 .احلديث عن تعامالت الزوجة أو احلديث عنها بصفة عامة 

ــه ــة يف قرارات ــب إلرشاك الزوج ــت الكات ــة دفع ــامل النبيل ــذه األع   وه
 . احلياتية 

،  واالستغناء عن خدماته بسبب حالته الصحيةًفعندما اختذ مقر عمله قرارا بتقاعده

                                                
  .٥٢ ، ٥١ ، ص  حصاد الظالم، حممد بلو)١(
  .١٥٢ ، ص السابق )٢(
  .٨٥ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١٠٦  

فكانـت (( : حكى عنها الكاتـب بقولـه مغايرة نظرته التي كانت هلا وجهةتوجه لزوج
وجهة نظر أم سندس أن ما أقوم به عبارة عن حتركات إنـشائية ونظريـة ولـن 
ًتغري شيئا عىل أرض الواقع وجيب أن أتعامل مـع كـل هـذه التجربـة حـسب 
ـــوط  ـــضائية ضـــد اخلط ـــوى ق ـــع دع ـــام ورف ـــة حم ـــة األمريكي   ٍالطريق

  .))السعودية 
ومبعث مطالبتها بالطريقة األمريكية هو كوهنـا أمريكيـة ومتـأثرة بطـرق 

 .ونظام بالدها 
وذكر الكاتب وجهة نظر زوجته ليوضح أنه كان أمام خيارين ، أما اتبـاع 

  : نظرية  زوجته ، أو العمل وحتدى العجز البرصي فاختـار الثانيـة حـني قـال 
ات جدوى األسـلوب الـذي واصلت العمل لتحدى عجزي البرصي وإثب(( 

ًأنتجه يف حل مشاكيل النامجة عن العجـز البـرصي عوضـا عـن الـنهج الـذي 
  .))اقرتحته أم سندس ملعاجلة الوضع عىل الطريقة األمريكية 

وإن اختلف معها يف هذا القرار ، فإنه يتفـق معهـا إذا كـان احلـديث عـن 
: حه عقله ويؤديه قلبه يقـول قيادة املرأة للسيارة ، فقد ذكر عىل لساهنا ما يرج

فمنذ عدة أيام يف أمريكا كانت تقودين بسيارة إىل حيث أشـاء دون عنـاء أو (( 
ًإحراج أو تعارض مع زهيا اإلسالمي عوضا عن املغامرة بالركوب مع سائقني 

                                                
  .٢٤٥ حصاد الظالم ، حممد بلو ، ص )١(
  .٢٤٥ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٠٧  

  .))يتعلمون مهارات القيادة هنا 
الت والكاتب يفصح عن رأيه يف قضية القيادة من خالل حـديث وتـساؤ

ًزوجته موضحا رأيه الضمني حني ذكر ما قالته زوجتـه يف موقفهـا مـن هـذه 
 .القضية 

وقد تكرر العمى يف السرية الذاتية مع الكاتب أمحد عبـد الغفـور عطـار ، 
وبعـد (( عندما تسببت له جلطة يف املخ بفقدان برصه يقول يف صمت موجـع 

ة أثار أشدها مصيبة فقدان أن أزال اهللا عني اخلطر بفضله وكرمه بقي من اجللط
  .))البرص 

ًورغم فقد البرص أرص أن يطبع كتابا له ظل حبيس خزانته أربعا وأربعـني  ً
سنة وساعدته عىل أخراجه زوجته أم مهام وذلك بقـراءة الكتـاب ومراجعتـه 

 » أم مهـام «وعندما عزمت عىل طبعه طلبت إىل زوجي (( عىل مسامع زوجها 
  .))ت تقرأ وأنا أصغي إىل ما تقرأ أن تقرأه عيل ، فأخذ

شخـصية الزوجـة اإلجيابيـة التـي ) أمحد عطار ( يف هذا النص استحرض 
حتمل الصفات احلسنة واملساندة له أمام عقبة العمى ، فقد جعل قراءة الكتاب 

 .من نصيبها وهي داللة عىل عمق الثقة وسمو املكانة 

                                                
  .٢٠١ ، ٢٠٠ ، ص  حصاد الظالم، حممد بلو)١(
  .٨ بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور ، ص )٢(
  .١١ ، ١٠ ، ص  السابق)٣(



 
 

 

١٠٨  

فعبـد ( التقـدير للزوجـة وقد صورت بعض السري الذاتية نظرة احلـب و
وأنـا مـدين هلـذه : (( ًمدين لزوجته دينا ال حـد لـه يقـول ) الفتاح أبو مدين 

  ًدينا ال حد له ، وال يقابله يشء مهام قلت ومهـام ... الزوجة الصاحلة الفاضلة 
  .))فعلت 

ولتأكيد هذه املعاين قام الكاتـب بنـرش مـشاعره وعواطفـه جتـاه زوجتـه 
والتعبري عن وفـائي ومـشاعري يف : (( يقول ) موج (  زاويته بجريدة اليوم يف

وأثبتها هنـا ....  بجريدة اليوم ، – موج –تلك الكلمة التي نرشهتا يف زاويتي 
ًوفاء بوفاء ، وودادا بوداد ردا لبعض اجلميل  ً((.  

وتعتمد هذه العواطف واملشاعر عىل األعامل التي قدمتها الزوجة للـزوج 
 الكاتـب حتملهـا للعـبء الثقيـل مـن مـسؤولية سـتة مـن األوالد فقد أثر يف

  : والبنات ، والصرب عـىل مهـومهم ومتـاعبهم ، ويتحـدث عـن ذلـك بقولـه 
ًكانت الزوجة التي أحلم هبا ، تقوى وصالحا ووفاء ، ويكفى أهنا حتملـت ((  ً

العبء الثقيل ، الذي ال يطيقـه إال أو لـو عـزم ، وهـو مـسؤولية سـتة أوالد 
  .))ات، ومههم كبري وثقيل وصعب وبن

ونجد من خالل لغة الكاتب عمق ومكانة زوجته يف قلبه ووجدانـه فقـد 

                                                
  .٢٩٠ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
  .٢٩١ ، ٢٩٠ابق ،  الس)٢(
  .٢٨٩ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١٠٩  

فحـاول . ذكر أهنا كانت تتعـالج بإحـدى مستـشفيات أملانيـا وكـان برفقتهـا 
الكلـامت اختنقـت (( الكاتب أن يصف أحاسيسه ومشاعره جتاه زوجته لكن 

دموعي وانكمـشت أمامهـا وأنـا أجتلـد لسبقتها .. يف صدري ، ولو بحت هبا 
 ألن الكلمة ستدركها حرشجة » سالمتك «مل استطع أن أقوهلا حتى كلمة .... 

  .))االختناق ، فيظهر ضعفي أمامها ، وأنا الذي أزعم الشجاعة 
ًومن خالل حديثه نجد رصدا للوجدان املشبع بعاطفة جياشة انبثقت من 

 .للزوجة الفاضلة واملخلصة قلب حمب ظل يردد الثناء والشكر 
وقد ندم الكاتب عىل عدم تسجيله لتلـك األحاسـيس املتدفقـة باملـشاعر 

ولعـل احلـرص عـىل العـودة (( اجلياشة لدى دخول زوجته لغرفة العمليات 
ـأجج يف .. إىل املستشفى لالطمئنان مل يتح يل تسجيل الكلـامت التـي كانـت .. ًمبكرا  تت

..  قبـل الرؤيـة ، ألين مل أكتب إنتاج يف نفيس من انفعالت حني اطمأننت وندم. النفس 
  .))التي أفضت إىل مهود املشاعر واألحاسيس 

وقد أثرت الزوجة عىل وجدان ومشاعر الكاتب وأظهرت لنا جانبا طاملـا 
حاول الكتاب إخفاءه وهو التعبري عن مـشاعرهم جتـاه زوجـاهتم ، والـسبب 

تـرى يف هـذه املـشاعر واألحاسـيس إهانـة يرجع لثقافة املجتمع وقيمه التي 
 .للزوج وضعف يف شخصيته 
                                                

  .٢٩٣حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
  .٢٩٦ السابق، ص )٢(



 
 

 

١١٠  

وباعرتافه أن زوجته كان هلـا ) حسن كتبي ( ومنهج تأثري الزوجة ممتد إىل 
وهناك شـخص آخـر مـن أرسة املنـزل : (( األثر الكبري يف توجيه حياته يقول 

 . ))كان له أثر أي أثر يف توجيه حيايت تلك هي زوجتي 
وزرعت يف معتقداته بأن ((  الزوجة السعادة يف حياة الكاتب فقد أدخلت

ًهناك أهدافا يعيش هلا املرء هي أسـمى بكثـري مـن نفـسه ، وقامـت مـن شـد 
عزيمته ليتحمل املسؤولية والنهوض هبا ، وقدمت العاطفة التي أخذت تتدفق 

  .))يف روحة لتيسري له الصعاب املمتدة يف طريقه 
 أثر زوجته عىل حياته الشخـصية يـذكر اآلن أثرهـا وبعد أن ذكر الكاتب

ًيف الكتـاب غـريام جيـب وقـد وجـدت زوجتـي : (( عىل حياته األدبية يقول 
بدأت حيايت  (( )) فأعنتها عليه ووجدت فيها خري عوض عنه القضاء عليه

 )) وانقطعت صحبتي ملكتبي وكتبـي قيقية وانتهى دور الدرس والكتابةاحل
أثر سلبي وقع فيه الكاتب بإرادته حني متحل بذكر فضل الزوجة لكنه لألسف 
  س ، وهو الكتاب ، وانقطاعـه عـن صـحبة مكتبتـه وكتبـه مـن يعىل خري جل
 .أجل زوجته 

                                                
  .١٣١ هذه حيايت ، حسن حممد كتبي ، ص )١(
  .١٣٢السابق ، ص :  انظر )٢(
  .١٣٢ نفسه ، ص )٣(
  .١٣٢ نفسه ، ص )٤(



 
 

 

١١١  

فالكاتب واملكتبة رمز للمعرفة والتقدم ، ومهام كانـت الزوجـة مثقفـة أو 
 .متعلمة فأهنا ال تقوم بالدور الذي يقوم به الكتاب واملكتبة 

  آثـر زوجتـه عـىل الكتـاب فأننـا نجـد حتـرص ) حسن كتبـي ( وإن كان 
ًمن الزواج ، وخوفه بأن يكون الزواج سببا يف انطفـاء كلامتـه ) عبد اهللا منع ( 

سـتنطفئ بـني يـدي .. الزمني إحساس بـأنني إذا تزوجـت : (( احلارة يقول 
  .))حرارة الكلامت ، ويتمرد وهجها وتصبح عادية كغريها 

 خطيبته بمخاوفه هـذه ، وبوضـعه االجتامعـي ، ومـا يتخللـه مـن فأخرب
بأهنا  ... » خطيبتي «قد اخربت : (( متاعب ومشاق ، فعليها الصرب واالحتامل 
  ، وإن عليهـا ) التاسـعة والثالثـون ( ستتزوج من شاب يف آخر سـنوات شـبابه 

ً أو شهورا وربـام ًا وأسابيعأيام... د يغيب عنها فقد جتده إىل جانبها ليال وق » الصرب «بـ 
  .))يف كل األحوال... ضحكت وهي تقول أنا معك ...  اهللا أعلم ،أكثر

وتقبلها لكل األمور جعل الكاتب يقبل عىل احلياة ويعلن ندمه يف تفريطه 
لـذلك ... إن فكرة الزواج من حيـث املبـدأ مل تكـن جذابـة (( للزواج املبكر 

  .))د كان ذلك خطأ تبينته فيام بعد ًرصفت النظر عنه متاما ، ولق
 .جتاه فكرة الزواج املبكر ة هي من أظهرت خطأ الكاتب وندمه فالزوج

                                                
  .٢٦٢ ، عبد اهللا مناع ، ص  بعض األيام بعض الليايل أطراف من حيايت)١(
  .٢٦٣ ، ص السابق )٢(
  .٢٦٢ ، ص  نفسه)٣(



 
 

 

١١٢  

وجيـدر اإلشـارة إىل ظهــور العالقـة اإلنـسانية املنــسجمة بـني الــزوجني 
لزوجتـه املجهولـة ،والتـي، وقفـت بجانبـه ) غازي ( والصورة التي طرحها 

 .جوارحها خلدمة العامة بحب، وصدق، ووالء ، تدفعه بكل 
ولقد خلص غازي القصيبي العمل املؤثر الذي قامت به زوجتـه يف أثنـاء 
حياته الوظيفية ونجاحها يف التأقلم مع هذه احلياة ، وتدبري أمـورهم بـاملوارد 

استطاعت زوجتـي ، طيلـة حيـايت : (( ًاملتاحة هلم ويرضب مثال لذلك بقوله 
ًعندما كنت طالبا استطاعت تدبري أمورنا . اهتا الوظيفية ، التأقلم مع كل متطلب

ًبــاملوارد القليلــة املتاحــة ، قرابــة مائــة وأربعــني جنيهــا إســرتليني    يف الــشهر اً
قامت ، عىل سبيل املثال ، بطبع رسالة الدكتوراه بنفسها ، األمر الذي مكننـا ( 

من االستفادة من خمصص الطبع املقـرر لطلبـة الـدكتوراه ضـمن خمصـصات 
  .) ))بعثة ال

أن حماولتها يف تدبري األمور والقيام بطبع رسالة الـدكتوراه ، واالسـتفادة 
  من خمصصات الطبع ، كل هذه األمور جعلت غازي يـصف حظـه بالـسعيد 

 والعمل الذي قامت به زوج غازي ترك ))ًكان حظي سعيدا مع الزواج (( 
ًأثرا واضحا يف حياتـه الوظيفيـة ، وتلمـح هـذا يف   :  حديثـه عنهـا حـني قـال ً

ــدة ((  ــدمام تقبلــت األوضــاع اجلدي ــد يف ال ــدما انتقلــت إىل عمــل جدي   عن

                                                
  .٧٢ حياة يف اإلدارة ، غازي القصيبي ، ص )١(
  .٧٣ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١١٣  

ًعنـدما أصـبحت وزيـرا وطالـت سـاعات العمـل ، وتعـددت . بال شكوى 
  .))الرحالت ، مل أرها واسمعها تتذمر قط 

عىل الرغم من تلك الكلامت املخترصة التي وصف هبا الكاتب واجبـات 
 أن الدور الذي قامت به زوجته كبري ، فهي زوجـة واعيـة ملتزمـة عمله ، إال

تقبلت : (( بالفضيلة ، تواجه سلبيات عملة بصرب إجيايب يثري اإلعجاب يقول 
عـرب . بعد ذلك ، الواجبات االجتامعية املرهقـة املتوقعـة مـن زوجـة الـسفري 

نـزل كلهـا ، السنني ، كانت تتوىل شئون املنزل كلها ، وشـئون العـاملني يف امل
  .))ومعظم شئون األوالد 

وال يقــف حــدود وعيهــا عنــد واجبــات عملــه ، بــل يتجــاوز ذلــك إىل 
وقيامها بكل الواجبات املنزل يف سكينة وهدوء .الواجبات االجتامعية املرهقة 

  .))ًكان يف املنزل ، دوما ، هو من السكينة واهلدوء (( 
تظـام وهـدوء ونجـاح يف مجيـع فبسبب زوجته أصبحت حياته تسري يف ان

 .املجاالت 
، والتـي ) عبد اهللا أبو داهش ( ونجد صورة أخرى للزوجة املتكاملة عند 

فتـأثري الزوجـة املنظمـة احلريـصة ) غازي القـصبي ( تسري وفق منهج زوجة 

                                                
  .٧٣  حياة يف اإلدارة ، غازي القصيبي ، ص )١(
  .٧٣ السابق، ص )٢(
  .٧٢ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١١٤  

 .ظاهر عليه يف مجيع جوانب حياته
وقد جاء حديث أبو داهش عن زوجتـه حـني شـاهد وقوفهـا إىل جانبـه 

شكل عام ودراسته بشكل خاص ومساندته يف حتمل مسؤولية األبناء واملنزل ب
مل يكن دور زوجي أم معـاذ بقليـل هـني يف الوقـوف إىل جـانبي يف : (( يقول 

حيايت بعامة ، ودريس بخاصة ، حيث كانـت هلـا املـسؤولية يف تـدبري شـؤون 
  .))األوالد ، وما يتصل بحياهتم 

وهلـا دور كبـري يف : (( حتمل دراسة الكاتب يقول وتأثريها األكرب كان يف 
ـتي بالـصرب والعمـل ، كـذا الـصرب عـىل  دراستي بعد اهللا تعاىل يف إمتـام مراحـل دراس

 . ))مواصلة الدرس ليل وهنار يف ظروف شاقة ال يعرفها سواها 
فالزوجة هنا قوية متامسكة صابرة عىل مشاق دراسة زوجها وتيسري حياهتا 

جها وهذا ما جعل الكاتـب ينـسب الفـضل هلـا يف نجاحاتـه وفق ظروف زو
 .الدراسية

وكانت زوجته تشاركه الـصرب عـىل ظـروف احليـاة واألزمـات الطارئـة 
... يف أثناء تلك الدراسة ، : (( ويتحدث عن صربها يف هذه األزمات ويقول 

... حل دارنا ضيف يستوجب عيل إكرامه ، ومل يكن لدي مال وافر لضيافته ، 
عدت له طعام الغداء يف رحلة نكـدة بائـسة والـضيف ال يـشعر ، وكانـت وأ

                                                
  .٩٩ حياة يف حياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص )١(
  .٩٩ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١١٥  

  .))زوجي أم معاذ تراقب هذا العمل بصرب ال يعلمه سواي وإياها 
ومن خالل النص نستطيع أن نتأمل صورة الزوجة الصبورة ، املتحملة لظروف 

تـب يقـدرها ًاحلياة الصعبة ، ولنا أن نستعيد هنا دورا قامت به الزوجـة جعلـت الكا
ويثني عليها ، فقد احتاجت ابنته العنود إىل زراعة قوقعة يف األذن ، واألب مـشغول 

ظـل هـذا :(( باألعامل العلمية واإلدارية ، وصحته مل تستقر من مـرض قـد أصـابه 
ًاهلاجس يقلقني جدا فأنا مشغول بأعاميل العلمية واإلداريـة ، ومل تكـن صـحتي قـد 

  .))غريب الذي حل يب استقر حاهلا بعد املرض ال
الـزوج ، وابنتهـا العنـود ، فقـد : فكان دور الزوجة العناية واالهتامم بـاملرىض 

حافظت عىل صحتهام ، وصربت عـىل مـشاق املـرض ، عـىل أن حتقـق حلمهـام يف 
 . مع أفراد املجتمع  ومن ثم االندماجحصول ابنتهم العنود عىل حاسة السمع ،

 ، ومن بعده زوجته أم معاذ عـىل جهودهـا فتوجب عىل الكاتب شكر اهللا
أم معاذ والـدة : ًومن احلق شكر اهللا أوال ثم اإلشادة بجهود أمها : (( املباركة 

 . ))العنود بصربها وحرصها وعملها املستمر نحو ابنتها 
ًوقد يكون الشكر ماديا أو حمسوسا كام فعل عبد الرمحن السدحان عنـدما  ً

ولـن أنـسى قـط :(( إىل زوجتـه)  سحائب الذكرى قطرات من( اهدى كتابه 

                                                
  .١٠٠ ، ٩٩حياة يف حياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص )١(
  .٨٢٤ السابق ، ص )٢(
  .٨٢٦ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١١٦  

يف ) نطفه (  يف حتويل هذه الذكريات من – بعد اهللا –فضل من كان له الفضل 
ًبام فيـه ومـن فيـه، بـدءا برفيقـة العمـر ، ) ناطق ( إىل كيان .. الزمن ) رحم ( 

  .))زوجتي 
 :صور أخرى للزوجة 

ظهـرت يف طيـات ) ء األخوان واألصدقا( هناك صور أخرى الزوجات 
 زوجة أخيه عادل، فقد » ملك «كتب السري فقد ذكر غازي القصبي أثر فقدان 

كان يرى فيها اإلنسانة النبيلة صـاحبة األحاسـيس الرقيقـة فقـد كـان موهتـا 
 :صدمة جديدة حركت اجلراح التي مل تندمل بعد، يقول 

وحتـب كانت ملك إنسانة نبيلة سخية كريمة األحاسيس حتب النـاس (( 
احلياة ولقد جاء موهتا بعد موت نبيل بشهور قليلة ، صـدمة جديـدة حركـت 

 اجلرح الذي مل يندمل بعد
 ومل نفق يا أخت بعد من نبيل
 مل تسقط اجلمرة من عيوننا

 وعندما قلنا اكتفى من عيوننا
 وعندما قلنا اكتفى منا القدر

 نلنا األمان ريثام
                                                

  .١١ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(



 
 

 

١١٧  

 نسرتجع الشارد من صوابنا
 يفتسلل الفناء 

 أمسية بال قمر
 باغتنا

  ))يف األمجل األنبل من أحبابنا 
وذكر عبد العزيز اخلويطر نامذج لبعض زوجـات أصـدقائه ، وترأسـتهم 
زوجة صديقه السيد عرب ، فقد كانت زوجة حكمية متزنة ، هلا مواقف نبيلة 
مع زوجها ذكر عبد العزيز أحدى هذه املواقف، ففـي إحـدى املـرات احتـاج 

ًعرب مبلغا من املال لكنه مل جيده لكثرة إرسافه وكرمه فقـررت الزوجـة السيد 
  ًأن تدخر بعضا من ماله دون علمه حتـى إذا مـا أحتـاج إليـه وجـدة ، يقـول 

وكانـت الـسيدة حرمـه ... ًكان عرب كريام إىل حد اإلرساف : (( عبد العزيز 
 تود أن يكـون ولكنها يف الوقت نفسه... ترقب األمر وال تستطيع تغري طبعه، 

   أن تبدأ بأخذ مبلـغ – وفقها اهللا –فقررت ... يف يده يشء ينفع وقت الضيق ، 
  .))طفيف ، وتوفره دون علمه 

ًوحدث ما كان متوقعا فقد أحتاج السيد عرب إىل املال ، فاجته إىل زوجته 

                                                
  .٧٣ سرية شعرية ، غازي القصيبي ، ص )١(
  ٢٣٠ ، ٢٢٩ ، ص ٩زيز اخلويطر ، ج عبد الع ،» ملحات من الذكريات « وسم عىل أديم الزمن )٢(



 
 

 

١١٨  

ال : وصارحته وقالت : (( التي صارحته باملال املدخر، يكمل اخلويطر فيقول 
مك املال فأنا قد وفرت من املرصوف مخس مئة جنيه ، وهـو مبلـغ كبـري يف هي

عرف تلك األيام ، وكانت مفاجأة صاعقة لعرب ، فاغرورقت عيناه بالدموع 
  .))ًامتنانا هلا 

لقـد (( ومن الزوجات زوجة الدكتور هاشـم الـدباغ املبتعـث إىل لنـدن 
 مـع الـدكتور هاشـم زوجتـه وكان... أرسل الدكتور هاشم إىل لندن يف بعثه 

  .))السيدة املصونة فاطمة 
فكان هلذه األرسة األثر عىل الكاتـب وحياتـه فقـد كـان يتنـاول الطعـام 

 .عندهم ويقيض أوقات املتعة وأيامه اجلميلة معهم 
وقـضيت مـع هـذه ... (( ًوكنت كثريا ما أتناول طعام الغداء عنـدهم (( 

ًاألرسة الكريمة وقتا ممتعا ،  ًوقد افتقدهتم حقا عندما تركوا .... ًوأياما مجيلة ، ً
  .))لندن 

ويتحدث بعض كتاب السري عن أمه يف دور الزوجة كأم عزيز ضياء التـي 
قامت بدور الزوجة املخلصة واملساندة لزوجهـا يف أصـعب الظـروف يقـول 

 كان يدور بني أمي وعمي حديث بالرتكية التي مل أعد أجهل الكثري: (( ضياء 

                                                
  .٢٣١ ، ص زيز اخلويطر ، عبد الع» ملحات من الذكريات «وسم عىل أديم الزمن  )١(
  .٢٠١ ، ص السابق )٢(
  .٢١٠، ص  نفسه)٣(



 
 

 

١١٩  

  من مفرداهتا عن قلقه بخصوص الراتب الذي مل يعرف مقداره بعد يف حكومة 
وهـل سـوف ... فكم سيكون الراتب مـع هـذه احلكومـة ) .... ابن سعود ( 

  .! ))ترصف الرواتب بانتظام ؟
ًفيكون حوار األم باعثا للطمأنينة ، وأن األمور سـتنحل بالتـدبري احلـسن 

حتى ولـو كـان .. هذا هو املهم : وأجابته أمي : (( ل والقناعة بام كتبه اهللا يقو
استالم كل شهر بانتظام يمكن أن يكفي .. أقل من الراتب يف احلكومة السابقة 

ًثم نحمد اهللا ، فكل يشء أصبح رخيـصا جـدا ، املجيـدي الواحـد . بالتدبري  ً
  .))يكفي املقايض ويزيد 

تيــة اســتغالهلم للفعــل والحـظ عبــد اهللا احليــدري يف كتــاب الـسري الذا
املضارع والتعبري عن املايض بلفظ املضارع ، وبرز عند عزيز ضياء الـذي قـال 

ويربز من كتابنا عزيز ضياء الذي استطاع أن يستفيد بشكل جيد مـن : (( عنه 
ًطاقة الفعل املضارع ، حيث وظفه يف نصوصه توظيفا فنيا بأسلوب يـنم عـن  ً

  .))مهارة يف التعامل مع اللغة 
وللزوجات بصفة عامة أثر عـىل الرجـال بتغـري سـلوكه ، أو دفعـه نحـو 
اإلصالح ، فقد ذكر عبد الرمحن السدحان حادثـة وضـح مـن خالهلـا أمهيـة 

                                                
  .٦٤٤ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضباء ، ص )١(
  .٦٤٤ السابق ، ص )٢(
  .٥٨٠ب السعودي ، عبد اهللا احليدري ، ص  السرية الذاتية يف األد)٣(



 
 

 

١٢٠  

الزوجة يف تغري سلوك الزوج ودفعه لعمل اخلري ، وهـذا كـان لـه األثـر عـىل 
ًالكاتب معنويا وماديا ، فقد كان يف رحلة من أهبا إىل جـازان أضـا ع الكاتـب ً

ألقيـت علـيهام : (( الطريق فاجته إىل عشة قريبة منه هبا رجـل وامرأتـه يقـول 
ًالسالم قبل أن أدخل ، فرد الرجل عىل حتيتي ردا مقتضبا ،  ثم رشحت له .... ً

وطلبت من الرجل العون يف حتقيق ما أريد ، فرد باقتـضاب ... ًموقفي كامال 
زوجتـه لـصاحلي ، حاثـه إيـاه عـىل وهنا تدخلت ... ًمعتذرا عن مساعديت ، 

فربام كان هناك الفرج ويبدو أن شفاعة املـرأة محلـت ... اصطحايب إىل السوق 
  .))الرجل عىل التدارك 

*       *        * 
واستوقفني رأي أحد كتاب السري الذاتية وهو الكاتب عبد العزيز الـسامل 

ومـا تعانيـه الزوجـة الذي حتدث عن تسلط الـزوج عـىل الزوجـة واألبنـاء ، 
وال تسلم حتى ربة البيت من هذه املعاملة : (( املسكينة إزاء هذه السلطة يقول 

القاسية ، فهي ختشاه يف كل خطواهتا وتداري غـضبه يف مجيـع حاالهتـا ، فـإذا 
  .))أخطأ أو تبني املخفي 

فقد اجتهد السامل يف إبراز صـورة الزوجـة املـستلبة والـضعيفة وتـصوير 
 .ة السلطة الزوجية وقسوهتا عىل الزوجة واألبناء بشاع

                                                
  .١٥٠ ، ٤١٩ قطرات من سحائب الذكري ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
  .٦٩ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص )٢(



 
 

 

١٢١  

 :صورة الزوجة القاسية 
لقد رسمت السرية الذاتية صورة الزوجة املخلصة الوفية البـارة بزوجهـا 
وأبنائه ، ويف نفس الوقت رسمت الصورة األخرى املضادة هلا الزوجة القاسية 

 .املتعسفة 
مدين عن طليقته وختليها عن فمن الصور السلبية ما ذكره عبد الفتاح أبو 

األبناء والزوج ، واتباعها لرغباهتا واهوائها فأفسدت حياة زوجية دامت سـتة 
نريد أن نعود إىل بالدنا ، ولكنها .. قلت ألم وديع ... يف دمشق :(( ًعرش عاما

.. رفضت، ولعل احلياة يف دمشق قد راقت هلا ، وحني استقر عميل يف عكـاظ 
... ًحاول مرة أخرى إعادة زوجي وأبنائي لنعـيش معـا ذهبت إىل دمشق ، أل

  .))فتم االنفصال ... رفضت العودة ... غري أن أم وديع 
ومل تستفد أم وديع من املدة املتاحة هلـا ، فعـصفت أهواؤهـا ورغباهتـا بحياهتـا 
الزوجية وهذا ما دفع الكاتب إىل التأسف عىل حياهتم الزوجية التي امتدت إىل سـتة 

ولقد دامت حياتنا (( :ًعاما ، والدور الذي قامت به الزوجة جتاه أبنائها يقول عرش 
ًأكثر من ستة عرش خريفا ، حتملت فيها األم عناء احلمل والوضـع .. الزوجية 

  .))والرتبية ، والسهر الطويل 
ًنجد يف السري الذاتية ظهورا للجانب السلبي للزوجة ، لكنـه ظهـور بـني 

                                                
  .٢٨٤ ، ٢٨٣ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص ص )١(
  .٢٨٤ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٢٢  

 .ون إفاضة احلني واآلخر د

 حني صبت قساوهتا عىل الكاتب وهو حمارص » حممد توفيق «فهذه زوجة 
غـادرت أم سـندس : (( يف ظروف مادية ونفسية سيئة ، حيـدثنا عنهـا بقولـه 

ومعها سندس ، ومل أصحبهام يف سفرمها ألمريكا لظروفنـا املاديـة والنفـسية ، 
 اململكـة وإهنـا تريـد وما أن وصلت حتى أخربتني بعدم رغبتها يف العودة إىل

  .))البقاء والعيش إىل جانب أمها 
وأن حتدثنا عن املرأة وقساوهتا فالبد أن يوصلنا احلديث إىل زوجـة األب 

حـني حتـدث عـن طالـب يعرفـه )) عبد العزيز الثنيان (( والتي وجدت عند 
فزوجة أبيه قاسية ومستبدة ، وهـي : (( يتعرض لقسوة زوجة أبيه يقول عنها 

ًلسبب يف منعه من الدراسة ، حيث تريد أن يبقى خادما يف البيت ، وأهنا تغار ا
  .))من تفوقه ونبوغه 

وتبذل زوجة األب كل األمور التي من شأهنا إزعاج الطالب وتكليفه بـام 
  وصار يروي معاناته من زوجـة أبيـه وتـسلطها عليـه ، وإيقاظهـا (( ال يطيق 

وحتدث عن كذهبا عىل أبيه ، وإيغارها ... بز ، له قبل صالة الفجر إلحضار اخل
صدره عليه ، وأهنا تأمره بتنظيـف املطـبخ ، وغـسيل املالبـس ، وري حديقـة 

  .))املنزل 
                                                

  .٢٦٢م ، حممد توفيق ، ص  حصاد الظال)١(
  .١٤٣ ، ص ١ بوح الذاكرة ، عبد العزيز الثنيان ، ج)٢(
  .١٤٣ السابق ، ص )٣(



 
 

 

١٢٣  

ًوهذا أثر يف الكاتب وأحزنه وجعل يومه مليئا بالكآبة واحلزن يروى عـن 
وحني . ..ولقد تأثرت باملوقف أيام تأثر ، وحزنت أشد احلزن : (( حاله فيقول 

... خرج الطالـب مل أسـتطع العمـل ، ومل أمتكـن مـن النظـر يف املعـامالت ، 
  .))وخلوت بنفيس يف غرفة االجتامعات 

فكانت زوجة األب ذات تأثريعىل الطالب والكاتـب وهـو تـأثري سـلبي 
 .بالشك 

ومما تقدم نخرج بنتيجة مفادهـا ، أن هنـاك تغطيـة شـبه كاملـة ملوضـوع 
لزوجة املخلـصة الواعيـة ، ونقيـضها القاسـية الباحثـة عـن الزوجة فوجدنا ا
 . معاملتها بطبائعها وسوء وال خيلو األمر من زوجة األب ،أهوائها ورغباهتا

                                                
  .١٤٩ ، ١٤٨ ، ص ١بوح الذاكرة ، عبد العزيز الثنيان ، ج)١(



 
 

 

١٢٤  

 
يبدو أن صور األبنة يف السري الذاتية قد توارت ، وتقلـصت إىل صـورتني 

 .تناوب كتاب السري بالكتابة عنها 
لرعاية األبوية ومـا يـضمره األب مـن حنـان وهي االبنة التي حتتاج إىل ا

 .ومشاعر جتاهها 
وبدورها تكون االبنة اإلجيابية الواعية املثقفة ، صاحبة احلنـان والعطـف 

 داهش أروى التى حظيت بمالزمة أبيها والدائم ؛ مثل ابنه الدكتور عبد اهللا أب
 .يف وقت مرضه،واالهتامم بعالجه

مشاعر وأحاسيس الكاتب ، فدفعت به وتلك اجلوانب اإلجيابية أثرت يف 
 :إىل متجيد هذه الفضائل يف نفسه وبالتايل البوح هبا، يقول 

 وأروى بنـت عبـد اهللا أبـ: ويف سوانح أخرى كتبتهـا إىل ابنتـي احلـرة (( 
آناء الليل ، وأطراف النهار مل تـذوق : حتى إذا أقعد املرض أباك يف ... داهش 

 عالج تقدمينه ، أو غذاء ختتارينه هكذا كنت طعم النوم ، أو تكتحل بوسنه بني
  .))عرب شهرين متصلني مواقف حتسب لك لن أنساها 

وتغمر الكاتب احلميمية واملودة ، حني ذكر تضحية ابنته أروى بالوظيفـة 
وبالربنامج وغريها من أجل والدهيا ومن أجل رعاية ومتابعة أخوهتا ، فها هو 

                                                
  .٨٢٢ ، ٨٢١ص ،  حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش )١(



 
 

 

١٢٥  

ًوأذكر أيـضا يـا أيتهـا : (( س مرهف، يقول يصفها بامللكة بشعور صادق وح
ًالوظيفة ، والربنامج ، واإلعادة معا يف نحو : أروى حينام عرضت لك : امللكة

ًهـ فأعرضت عنها مجيعا ، وضحيت من أجل أخوتـك ، ١٤٢٤منتصف عام 
  .))ومتابعتهم وبرهم ! ووالديك نعم من أجل درسهم 

جسدت العديد ه،والفخر هبا؛ ألهنا ويظهر عىل الكاتب الشعور بإجالل ابنت
 .من مظاهر التضحية واحلنان عىل املستوى العائيل 

وهنا جتيء قيمة التضحية الفردية يف سـبيل النفـع األرسي ، والتـى تـربر 
 :وات املعربة  ومجال التعبري بالدع عىل ابنتهالعاطفي من قبل الكاتببمنطقية،التدفق 

 مـستقبل – إن شـاء اهللا –ه ، ولـك فلقد أحسنت صحبة أبيك ووفيت برب(( 
، فلك دعـاء أبيـك الـصادق ... مرشق سعد ألن شغلك لن يضيعه اهللا تعاىل 

 بفالح ظاهر ، وتوفيق دائم ، يزيالن كدر األيام – إن شاء اهللا –واأليام مسعفة 
ُمن يطيـق مـا تطيقنـه يـا أروى : املاضية وذكرياهتا احلزينة املؤملة ، وأقول لك 

  .))جيبة البارة الن
ونجد يف نفوس الكتاب عاطفة أبوية فطرية ، وتستثار يف بعـض مراحـل 
العمر ، ويعتمد بعضهم عىل داللة احلال كي يعـربوا عـن مكنـون عـواطفهم 
ًوإحساسهم إيزاء أبنائهم فغازي القصيبي مثال أثرت فيه حالة زواج ابنته يارا، 

                                                
  .٨٢٢ ،  حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش ،)١(
  .٨٢٢ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

١٢٦  

 يقـول »!  األمس هـذي ؟ أطفلة«واستثارت قرحيته الشعرية فولدت قصيدته 
 :غازي 

  عقد قـران ابنتـي : كان هناك حدث ترك آثاره عىل حيايت وعىل شعري (( 
 مع حفـل القـرآن تـدافعت كـل » فواز فهد القصيبي « عىل ابن عمها » يارا «

 أطفلـة «ًذكريايت مع الطفلة التي أصبحت ، اآلن ، عروسا ، وولدت قـصيدة 
  .!! ))األمس هذي 
ر عىل الكاتب وجعله يف حالة من الذكريات لعمر االبنة املمتد فاحلدث أث

من مرحلة الطفولة إىل الزواج ، وبني عدم تصديقه لزواجها، يقول يف قصيدته 
  :»!!  أطفلة األمس هذي «

 أين لثغتها! أطفلة األمس هذي ؟
 ًتصري احلرف عيدا حني تنطقه ؟
 أهي العروس التي اختال موكبها ؟

  لكن ال أصدقهو.. يشء أراه 
وقد ذكرت يف البداية أن صور االبنة يف السري الذاتية قد تقلصت وتوارت 

 .إىل االبنة التي حتتاج إىل رعاية األبوية واحلنان الدائم 
                                                

  .٣١ ، ص ٢ سرية شعرية ، غازي القصبي ، ج)١(
 ، ١املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش ، بـريوت ، ط:  عقد من احلجـارة ، غـازي القـصبي )٢(

  .٥٤ ، ٥٣م ، ص ١٩٩١



 
 

 

١٢٧  

 مدين حمظيـة بـشفقة أبيهـا وحنانـه وفنجد ليىل ابنة الكاتب عبد الفتاح أب
 .ًوخصوصا بعد فقد أمها بالطالق 

ومرت علينا أيام قاسية ، السيام يف رمضان ، ولـيىل (( : يقول عبد الفتاح
عمرها ال يؤهلها ال نجاز طعام صائمني ، وهي طالبـة متعبـة ... أكرب األبناء 

  .))بدروسها 
واحتواء الكاتب البنه ليىل داللة عىل وعية وإدراكه ، ومراعاته لسن ابنتـه 

ه عليهـا لكوهنـا طالبـة ًالذي ال يؤهلها لتحمل مسؤولية أرسة ، وأيضا اشفاق
 .تأيت متعبة من الدراسة 

وتظهر عىل الكاتب شخصية األب املشبعة بروح العطف واحلنان ألجـل 
  : راحة األبناء واستقرارهم ، واحلريص عىل معاملة بناته بلطف ودالل، يقول 

 ، ويف الرسير األعىل إحدى بنايت » كابينة «أذكر ونحن يف البحر ، وكنت يف (( 
 سهري ومع متـرجح البـاخرة – ، وهو اسم الدلع ، واسمها احلقيقي -  نوسة–

  سـقطت عــىل أرضـيتها ، فأفقــت وحلقتهــا ، لكنهـا واحلمــد هللا مل تــصب ... 
  .»بسوء 

وسيله يعرب هبـا عـن حبـه البنتـه وحنانـه ) اسم الدلع ( واختذ أبو مدين 
ذا القـدر مـن وحرصه عليها من أي سوء أو مكروه وإذا كان أبو مدين عىل ه

                                                
  .٢٨٥ حكاية الفتح مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
   .٢٥٩ ، ٢٥٨ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٢٨  

اإلحساس والعطف فإن أحد املراجعني لدى الكاتب عبد العزيز الثنيـان عـىل قمـة 
ُوجدت أخا بني املراجعني ، عرفـت :(( هذه العواطف، واألحاسيس يقول،الثنيان  ً

ًوكنـت أعرفـه رجـال جلـدا ، ال هتـزه ... من نظراته أنه يريد حمادثتي عـىل انفـراد ،  ً
  .))ائحات، وليس فيه ضعف وال خور النائبات ، وال حتركه اجل

فالكاتب يرى من خالل نظرته هلذا الرجل اجللد أن هذه الصفات القويـة 
وظلت الصبية : (( ستنهار أمام دموع االبنة وتشكيها، ويقول عىل لسان ذلك الرجل 

ًليلة البارحة باكية ، فأبكتني ، وأرقت شاكية فهزتني ، ومل أنم لييل ، وأصـبحت قلقـا  ً
  .))ًحائرا ال أعلم ما أفعل ؟ وال أدري إىل أين أتوجه ؟ 

 .وهذا الزخم اهلائل من الوجد ال يقوى عىل إظهاره سوى األب املحب 
وقد دفع هذا الوجد بالكاتب عبد العزيز إىل توضيح حال الرجل ، وهـو 

 ال لوم وال تثريـب ، فأنـت أب ، وحـايل: قلت يا صاحبي :(( حال كل أب حمب البنته
ًكحالك ، فلقد أبكتني أبويت مرارا ، وهزتني شفقتي تكرارا  ً((.  

ويذكر السارد جتيل عاطفة األبوة لدى املراجع حني وصـف شـعوره جتـاه 
ليس يل ولد أكنـى بـه ، وإنـام يل هـذه الفتـاة ؛ فهـي : (( ابنته الوحيدة ،يقول 

 ، وهـي وحيديت وأنيستي ، وهي سلويت ورسوري ، وهي مايل ، وهي فـؤادي

                                                
  .١٣٣ ، ص ١ح الذاكرة ، عبد العزيز الثنيان ، ج بو)١(
  .١٣٧ ، ص  السابق)٢(
  .١٣٦ ، ص  نفسه)٣(



 
 

 

١٢٩  

  .))برصي الذي أبرص به ، وهي قلبي الذي أهتدي به 
 ،) نورة ( وهاهو سلامن العودة يصف شعور أحد األباء عند رؤيته البنته 

لقد رأى الوجه الدائري القمري الذي يعشقه ، .. الفرحة مضاعفة : (( فيقول 
   :الصغرية التي طاملا تغن هبا وقال ) نورة ( وجه بنته 

  لــب يــا قمــري الليــايلنــورة الق
 

ُما أحـباله حـسنك الروحـاين   ْ ُ ُ َ َ ُ(( !   
 

 
 
 

                                                
  .١٣٥، ص  ١ بوح الذاكرة ، عبد العزيز الثنيان ، ج)١(
م ٢٠١١/ هــ ١٤٣٢ ، ١ طفولة قلب دون التذكر فـوق النـسيان،سلامن العـودة، الريـاض ، ط)٢(

  .٥١٨الرياض ، ص 



 
 

 

١٣٠  

 
ـتأثرت بـيشء مـن اتسع حضور املرأة األخرى عند كتاب السري الذاتيـة ، ولقد ا س

 . من جتارهبم احلياتية ًاحياهتم األدبية والعلمية ، وشكلت جزء
فإننا هنـدف .  احلياة ًوبام أن حضورها كان متسقا مع، واقعها، ودورها يف

ًإىل حتديد مكاهنا وتأثريها ، سواء كان إجيابيا أم سـلبيا عـىل تكـوين شخـصية  ً
ــسرية ــاحب ال ــداث :(( ص ــع األح ــدور مجي ــي ت ــسة الت ــصية الرئي فالشخ

والشخصيات يف فلكها، ويف الوقت نفسه ترتد انعكاسـات أفعـال اآلخـرين 
  .))عليها فترتك أثرها يف حياهتا 

ً استقراء النصوص الذاتيـة نجـد هنـاك نموذجـا للعالقـات األرسيـة ومن خالل
 .املؤثرة عىل الكاتب واملتمثلة يف األخت ، واخلالة ، والعمة وغريهن 

حظيت األخت ببعض اهتامم الكتاب ، وجاءت يف سياق األنوثة املـشبعة 
اج إىل يذكر أخته التي كلام احت) عبد العزيز السامل ( بالعاطفة واحلنان فالسارد 

 .عاطفتها وجدها جياشة ظال يضم اجلميع 
، وكانت مالذنا نحن الـصغار وموضـع .... لنا أخت من األم : (( يقول 

اهتاممها بنا ، نجد لدهيا عاطفة جياشة ، ونلمس مبلغ حنوها علينـا وتبـسطها 
معنا حتت ظالل عواطفها ، وتـضمنا يف حجرهـا ، يف هـذا املحـضن الـرحيم 

                                                
ً األدب العريب ، فدوى طوقان وجربا إبراهيم وإحسان عباس ، نموذجا ، هتـاين  السرية الذاتية يف)١(

  .١٠١ص  م ،٢٠٠٢ ، ١عبد الفتاح ، شاكر ، بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنرش ، ط



 
 

 

١٣١  

  .))املخلصة املؤطر بالعاطفة 
 : يقول ،وبسبب هذه العاطفة تعلم السارد بأن حيفظ الود ألهله فنجده

عاملة التـي يتلقاهـا بحـسب نوعيتهـا يتأثر بامل.... وإنسان يف طفولته (( 
  .))ومالمستها ملشاعره ، فيحتفظ بالود ملن أحسن إليه 

هار هذه الـسامت وقد جتلت عاطفة أخته وحناهنا ، إال أننا نراه يزيد يف إظ
لهام للدراسة مل تتامسك أختهام ورحيفيذكر يوم وداعه ويذكر املواقف الدالة عليها ،

أما أختنا ألمنا فقـد (( :، فيقول فانفجرت بعواطفها اجلياشة املؤثرة ويتحدث عنها
انفجرت يف نحيب متواصل ، فهي رقيقة بطبعها ، ولذا فإهنا مل تتامسـك أمـام 

ً كيف بكت األخت بكاء شـديدا،وهي حتتـضنني وحتـضن وأتذكر... فراقنا ، ً
 ))أخي،وتأسى عىل الفراق 

والصور التي أوردها الكاتـب عـن أختـه ، إنـام أراد هبـا إثبـات اجلانـب 
املعنوي واملتجسد يف إحساسه بحنو أخته عليه وإهتاممهـا الـدائم بـه وأنـه ذو 

 .مكانة وقدر عال عندها 
إىل عظـم الـدور الـذي تقـوم بـه األخـت ، ) السامل ( ويف سريته يتوصل 

ويوضح أن األخت متلك من العواطـف واألحاسـيس مـا متلكـة األم ، وأنـه 
                                                

  .٣٦ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص )١(
  .٣٦ السابق ، ص )٢(
  .٣٣ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١٣٢  

ًيمكن أن نجد حنان األم يف األخت ؛ ويقدم نموذجا عىل ذلك، أخته منـرية ، 
ومبادرهتا الطيبة يف يـوم سـفره؛حيث احتـضنته كأحـد أبنائهـا ، ودعـت لـه 

  :وهذه األمور عادة ما تقـوم هبـا األمهـات . ملال ًوقدمت بني يديه مبلغا من ا
ودعـت أذكر بادرة طيبة وصلة رحم ال أنساها ما حييت ، وذلك أين عندما (( 

ثم أعطتني ... يل بالتوفيق ، قبل السفر احتضنتني كأحد أبنائها ودعت ... أختي منرية 
، ومـا نـسيت ، ألستعني هبا يف رحلتي .... بداخلها عرشة رياالت فضة ، ) ة رص( 

  .))ًذلك املبلغ الصغري الذي كان يف وقته كبريا 
، حيث أبرز الكاتب اجلانب العاطفي لدى ) حسن كتبي ( كذلك احلال يف سرية 

ًأخته ،تصويره لقيامها بدور األم ، خصوصا بعد فقدان أمهم ، حيث كانت مـصدرا  ً
ـنفأما شقيقتي فكانت فرحة(( :للسعادة واحلياة واألمل يقول  س ، فرحـة القلـب ،  ال

وكنت أجد فيها حنان األم التي أفتقدناها ، وكانـت بالنـسبة لنـا هـي الـسعادة واحليـاة 
  .))واألصل 

وأسهمت األخت يف تعويض هذا الفقـد والـنقص بـصورة مثاليـة األم ، 
ومألت الفراغ بحب وحنان، وزرعت الثقة والعـزة يف نفوسـهم ،وأشـعرهتم 

ًعرفت شقيقتي التي كانت تكربين سنا ؛ :(( ين ،يقولبغناهم عن عطف اآلخر
فمألت برمحتها فراغ يتمني وكانت تثري يف روحنا العزة والكرامة والرتفع عن 

                                                
  .٨٥ مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص ذكريات)١(
  .٧٦ هذه حيايت ، حسن كتبي ، ص )٢(



 
 

 

١٣٣  

  .))الشعور بضعف اليتامى وحاجتهم إىل عطف اآلخرين 
ًوما زالت األخت جتسد دور األم ، وتسهم إسهاما كبريا يف تعليم أخواهنا 

ًلقد أحببناها حبا جعلها تتسلط به عـىل أفكارنـا :(( ضلوتوجيههم نحو األف
ًوقلوبنا فتوجهنا توجيها صاحلا يتفق مع طفولتنا وقد شمل هذا التوجيه احلث  ً

  .))عىل النجاح يف الدراسة، واملحافظة عىل النظافة وحب النظام 
يؤكد الكاتب أن هـذه الـصفات مكتـسبة مـن أختـه ، وأهنـا سـاعدته يف 

ته وهو يركز عىل مدى تأثر شخصيته بأختـه ، حيـث ال يـروى تكوين شخصي
 .حدث إال ليربز مقدرة أخته عىل التأثري 

وأول ما حيرص عليه كاتب السرية هو تعريفنا بالعاطفة القوية التي تربطه 
 .باألرسة وتأثره ببعض شخصياهتا يف سلوكياته

جيعـل واهتم عزيز ضياء يف سريته باحلديث عـن بعـض أفـراد أرستـه ، و
بعض الشخصيات ممتدة معه كالدادة منكشة وخالته خدجية ، لكنه وىل األمهية 

 اقرتبت من حضن خـالتي فـضمتني إىل صـدرها ((:األوىل خلالته خدجية وحلضنها
ـتغرقت يف نـوم ... واضجعتني عىل فخذهيا  وتركت يدها الناعمة متر عىل جبهتـي فاس

  .))عميق 

                                                
  .١٢٣، ص  هذه حيايت ، حسن كتبي )١(
  .١٢٣ ، ص السابق )٢(
  .٢٠ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٣(



 
 

 

١٣٤  

لعاطفة النقية واحلنان الصادق وتكـوين وحضن اخلالة هو إدراك لوجود ا
 .احلب األول لدى عزيز 

وتتفرد بحسن التعامل مع الكاتب وأخيه عبد الغفور ، ألهنا حتـل الـدلع 
 :حمل االسم وهذا مؤثر يف كينونية الفرد يقول 

   كـام تـدللني أنـا فتنـاديني » غفـوري «وهي تدلل عبد الغفور فتسميه (( 
  .))اهللا ترص عىل هذا التدليل  وقد كانت رمحها » عزيز «

ـيئا مـن سـامهتا ، ومـن  ًونجد شخصية اخلالة يف عدد من املواضع والتـي تظهـر ش
 .السامت البارزة يف شخصية اخلالة احلنان والعطف واالستجارة 

والتي تزود الكاتب باالستقرار العـاطفي والطمأنينـة واالحتـواء، يقـول 
فني يف وسطه بعد أن جتردين من مالبيس لن أنسى الطشت الذي توق: (( عزيز 

لتغسلني كل مساء ، ومع عملية االسـتحامم اللعينـة هـذه ، مزيـد مـن مـصع 
، وال خيلصني منها إال خالتي التـي تـسمع رصخـات مـع كـل .... األذنني ، 

  .))صفعة كف ، ومصعة أذن فتخف لتخلييص 
 املـالذ الـذي يلجـأ وكثري ما كان يكرر محاية خالته له من عقاب أمه وأهنا

إليه إذا ما وقع يف مشكلة ويرضب بمثال حلادثه اخلبيزة والتي نجد فيها احلوار 
 :بوصفه وسيلة لنقل األحاسيس واالنفعاالت يقول 

                                                
  .٤٠ ، ص  حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء)١(
  .٤١ص  ،  السابق)٢(



 
 

 

١٣٥  

وحني جاءت أمي ورأت اخلبيـزة مكومـة عـىل األرض مل تلفـت أو مل (( 
وهـي يستوقفها ما رأت واندفعت نحوي ، ولكن خالتي أحاطتني بـذراعيها 

 !كامن شويف ايش جايب ... يتوب يا ستيته يتوب :تقول 
ولكن خالتي استطاعت أن ... ويف هذه اللحظة دخل جدى مقطبا متوترا 

وحني التفت إىل خالتي رأيت تلك االبتسامة الرقيقة كأهنـا تعـرب ... تشفع يل 
  .))عن االمتنان أو االنتصار يف الدفاع عني 

سابقة أن الصياغة التـي انتهجهـا عزيـز يف نالحظ من خالل النصوص ال
سريته هي صياغة قصصية ، حيث استعان بالعنارص الفنية للقالب القصيص ، 
وبكفاءة قل نظرهيا عند كتاب السري ، كالتصوير ، والوصف ، واحلـوار وهـي 
عنارص ال غنى عنها يف العمل األديب ، فهي حترك يف نفس امللتقي األحاسـيس 

 .ة اجلاملية والنفسي
وتربز عبارات احلب عند عزيز ضياء حينام يتحدث من خالته خدجية فقد 

هذا احلزن الذي أطبق عىل قلبي يـوم :(( عاش عزيز احلب األول معها،يقول 
ًماتت تلك اخلالة احلبية ، كان هو أول األحزان وأبعدها أثرا وتأثريا يف النفس 

قـول إنـه أول حـب وأول ألنه كان احلزن عىل حبيب ال أجد ما يمنع أن أ... 
  .))حبيب 

                                                
  .٩٨، ص  حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء )١(
  .١١٢ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

١٣٦  

لقد أدرك عزيز ضياء أمهية احلالة الشعورية لدى األديب ، ومـا يـشعر بـه يف نفـسه 
 .إزاء األشياء ، وألهنا تثري يف املتلقي التفاعل العاطفي مع الكاتب 

وجد عبد اهللا املناع  الباعث الفني للكتابة وطرق التثقيف يف منزل خالتـه 
 ، وبرز دور منزل اخلالة يف حتصيله الثقايف السمعي والبرصي زوجة بابا قايض

وتشكل يف عقله فيام بعد الصورة احلضارية التـي جيـب أن يكـون عليهـا كـل 
... أسبوع  ترسلني يف أوقات طويلة تصل إىل » والديت «كانت : (( بيت، يقول 

 ملوسـيقىفقـد عرفـت يف ذلـك البيـت ا.  ..» بابا قايض « زوجة » خالتي «يف بيت 
 الفوتوغرافية » اللوحة «وأحسست بـ ... ، وتعلمت سامع األخبار ومتابعتها والغناء

... نعم تذوقت من خـالل ذلـك البيـت ... التي مل ترها أو تعرفها البيوت األخرى 
  .))السمعية والبرصية : ألوان الفنون مجيعها 

كـان سـببها منـزل ويظهر مما سبق أن النزعة املبكرة للكتابة عند الكاتـب 
 .خالته ، وما حيتويه من موسيقى وأخبار 

ل الكاتب عن أسباب الكتابة املبكرة فكان نتيجة الساعات الطـوال التـي فقد تساء
ـندوق الغنـاء يف منـزلكان يقـضيها بـني أو لتلـك : (( يقـول ، خالتـه  الراديـو وص

ينـني  العوالساعات الصباحية التي كنـت احتينهـا لـسامع تـالوات الـشيخ أبـ
شعيشع ، فتفاجئني بعدها أو قبلها نرشات األخبـار والتعليقـات عليهـا مـن 

 أو لتلك الساعات الطوال اآلثر التي كنت أمـضيها إىل جانـب » لندن «راديو 
                                                

  .٢٧ ، ٢٦ بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص )١(



 
 

 

١٣٧  

  .) ))اجلرامفون ( صندوق الغناء 

فاملكان الذي يعيش فيه البرش (( ويظهر بذلك أمهية املكان لدى السارد ، 
 وهو ما يعني أن العالقة بني اإلنسان واملكان تقوم عىل التأثري ))مكان ثقايف 

 .املتبادل يف الثقافات 
ًويف األحيان تغد اخلالة مرشدا ومعلام للطرقات واألماكن كام هـي خالـة  ً

 :مرداد 
ًكانت اخلالة تسلك بنا أنقابـا وصـعودا إىل بعـض اهلـضاب وطلوعـا ((  ً

.... ملسالك التـي سـلكناها يف الـذهاب لبعض األجبل يف طريق العودة غري ا
فكانت حتفظ مجيع الطرقات ومتيل عيل كلامت ألسامء بعـض اجلبـال والقـرى 

  .))التي يف الطريق 
ًفكانت اخلالة سببا لعناية مرداد باألماكن التي مر هبـا أوعـاش فيهـا ، وبخاصـة 

دخلنـا :(( ل أماكن الطائف اجلميلة التي عاش فيها طفولته وأوائل شبابه ، يقـو
ثم ... ونزلنا يف حديقة غناء تزخر بالطيور والقامري والفواكه ) ... لقيم ( أرض 

  ، وهنـا قـرى كثـرية وآبـار ، ثـم ارحتلنـا إىل ) رغـاف ( واصلنا املسرية إىل سفح 
 . ))، ثم إىل ديار بني سامل ) الصخرية ( 

                                                
  .٨٣ ، ص  بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع)١(
  .٧٩ ، ص ٦ع  : » البالغة املقارنة « يوري لومتان ، جملة ألف )٢(
  .٨٠ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )٣(
  .٣٨ السابق ، ص )٤(



 
 

 

١٣٨  

لـصادقة ،إذ حيكـي وختتص هذه اخلالة بحب وتقدير عبد احلميد مرداد وثقته ا
ذهبت إىل اخلالة يف : (( مرداد عن استشارته خلالته ،وفتح ارساره معها، فيقول 

ألين ال أثق يف أحد وال يطلع ... ّجبل الكعبة وبت عندها وأطلعتها عىل األمر 
 وفـتح ))أطلعتها آلخذ رأهيا ... عىل رسي وجهري غري اهللا ثم هذه اخلالة 

  :ًفاقـا جديـدة للكاتـب وبعـث العزيمـة يف روحـهكالم اخلالـة ونـصائحها آ
ًبكالمها هذا فتحت آفاقا جديدة يف خميلتي وشدت عزيمتي أكثـر مـن ذي (( 

  .))قبل 
وما زال احلديث عن العالقات األرسيـة النـسائية وتأثريهـا عـىل كتـاب 
السري، فالعمة أحد ممثيل هـذه العالقـة ، وقـد وجـدت عنـد بعـض الكتـاب 

 .ن أفكارهم ًوأخذت حيزا م
فهاهو املؤلف عبد العزيز الربيع يأخذ بيد قارئـه ليـصف لـه بيـت عمتـه 

 :الفاضلة فيقول 
يف املنزل الذي يقع أمام بستان األبارية كانت تقـيم سـيدة كريمـة مـع (( 
كان املنزل ملك لزوجها وكان يف حالة مالية طيبة أما هـي فكانـت ... زوجها 

  .))من الزوجات الفضليات 

                                                
  .٥٥٨ ، ص  رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد)١(
  .٥٥٩ ، ص السابق )٢(
  .٢٥٠ ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص )٣(



 
 

 

١٣٩  

سرتجع عبد العزيز الربيع مالمح احلفاوة التـي كـان يتلقاهـا يف منـزل وي
وكان منزهلام من املنازل السعيدة أو هذا األثر الذي انطبـع يف : (( عمته ،يقول 

ومن احلفاوة التي كنت ألقاها كلام أملمت .... نفيس من زيارايت له يف طفولتي 
ثرة استخدامه ألفعال الكينونـة  ومما يتميز به أسلوب الربيع ك))هبذا البيت 

فهـو يستحـرض املـايض بأفعـال )) إلخ ... كان ، كانت ، كنت ، (( كام حلظنا 
ًالكينونة إمعانا يف التذكري ، أو إشعارا للقارئ بأن هذه األحداث احللوة كانت  ً

 .ًجزءا من عمره وأهنا اآلن أصبحت جمرد ذكرى 
ـبابقة عـونرى الكاتب يف موضع أخر يتساؤل بحزن ،وشـف  ن وفـاة عمتـه وأس

ًكان موهتا قد سبب حزنا عميقا أليب (( : يقول ، الوفاةتلك فقد كانت شقيقته ... ً
أهنا كانت تعيش يف هذه املنطقة املوبـوءة ، وهـل ... فهل كان سبب موهتا ... 

  .))طال عمر زوجها ألهنا كانت توليه كل عنايتها ؟ 
ًرا ،إذ أولته عنايه كبريه يذكر طرفـا وحزنه العميق عىل هذه العمة كان مرب

صفار بـضع ... أهنا كانت تقدم له كل صباح عندما يستيقظ :(( منها قي،قوله
  .))ًبيضات ممزوجا بكمية من احلليب املعقم الدافئ 

وترتاءى لنا من خالل النصوص شخصية العمة ، فهـي شخـصية رقيقـة 
 .ؤثر فيمن حوهلا ناعمة متتاز بالصرب والعطاء غري املحدود وامل

                                                
  .٢٥٠  ، ص ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع)١(
  .٢٥٠ ، ص السابق )٢(
  .٢٥٠ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١٤٠  

وتشاركها يف هذه الصفات عمة عبد احلميد مرداد والتـي ضـاعفت مـن 
جهودها كي ختفف عن الكاتب آالم فراق أمه ، وتؤنسه يف وحـشته وغربتـه ، 

وكـان :(( فكان من أساليب التخفيف روايـة القـصص واحلكايـات املـسلية 
 ما وتقص عيل ًبجوار فرايش فراش العمة الصغرى ، وكانت تعطف عيل نوعا

من احلكايات والنوادر ما خيفف عني بعض آالم فراق أمي املرضع ، ويؤنسني 
 . ))يف وحشتي وغربتي ألين شبه غريب 

وزاد يف ذكر صفاهتا النبيلـة حيـنام أخـرب بأهنـا بكـريم أخالقهـا،وحالوة 
صربها أهتمت بتعليمـه الوضـوء والـصالة،وأهتمت بتثقيفه،ومتدينـه،حيث 

 : بديل حياته البدوية بحياة احلضارة والتمدن،يقولحرصت عىل ت
واسند تعليمي الوضوء والصالة لعمتي الـصغرى وجعلهـا مـسؤولة (( 

ثـم تـسلمتني العمـة الـصغرى ... عن تثقيفي وتعليمي وحتضريي ومتديني ، 
  .))وبدأت تعلمني أمور الصالة وكيفية الوضوء والصالة وصفتها 

 -  الـذي يـتحىل بـه الكاتـب-أنينة وحب العلم وربام يكون مبعث روح الطم
مبعثــه العمــة الــصغرية، فقــد كانــت تــستقبله وتــساعده يف حفــظ الواجــب 

ومـا أن :(( واملذاكرة،كام أهنا اسسته يف التعليم وعلمته حروف اهلجاء فيقـول 
ًوصلت إىل الدار حتى استقبلتني العمـة الـصغرية وحفظتنـي الواجـب غيبـا 

                                                
  .١٢١ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )١(
  .١٢٣ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٤١  

تى انتهيت مـن حـروف اهلجـاء بفـضل مـذاكرة العمـة وهكذا ح.... وكتابة 
  .))الصغرى رمحها اهللا 

ومن الرضوري أن نقف عىل اجلانب امليضء لعمة الكاتب أمحـد قنـديل ، 
فقد كانت حتتويه بقصصها املسلية والطرقية ، والتي تنمي هبا دائـرة اخليـال يف 

مـن الفـانوس الـصغي عىل ضوء خافت : (( ذهنيته وتوسع مدركاته للحياة ،يقول 
ًاتكأت عمتي يف فراشها وأنا انسدحت بجوارها مبحلقا فيها وكـيل آذان صـاغية ملـا 

  .))ترويه من حكايات مسلية طريفة ملن كان يف مثل سني 
وحيكي الكاتب عن أمهية هذه احلكايات وبأهنـا يف ظنـه كانـت املؤسـس 

نني أخال كذلك أن املفكر ومن هنا فأ:(( احلقيقي الخرتاع الراديو والتلفزيون 
ًيف اخرتاع الراديو أوال ثم التلفزيون أخريا إنام كان أصال مـن شـعب كـشعبنا  ً

  ))كانت السيدات الكبريات فيه تقوم باحلكايات 
وينتقل بنا احلديث إىل النموذج الراقي للعمة ، واملختزن يف ذاكرة عبد اهللا 

الل أناقة عمته املفرطة ورائحتهـا املناع ، فقد تعرف الكاتب عىل اجلامل من خ
.... وعمتـي :(( اجلميلة والتي تبقي يف سالمل الدار عند خروجهـا أو عودهتـا

وأناقتها املفرطة ، حتى أننا كنا نعلم بخروجها ودخوهلا من الرائحـة اجلميلـة 

                                                
  .١٢٩ ، ص  رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد)١(
  .٨١ً اجلبل الذي صار سهال ، ص )٢(
  .٨١ السابق ، ص )٣(



 
 

 

١٤٢  

  .))التي ترتكها خلفها يف سالمل الدار 
   النمـوذج الـسلبي عنـد وإن كان هناك نـامذج إجيابيـة للعمـة فإننـا نجـد

 .عبد احلميد مرداد 
وقد قل االعرتاف يف السري الذاتية  بالنامذج السلبية األرسية ، ولعله دافع 
داخيل نابع من حب الكامل ، أو اإللتزام بام أمر اهللا بسرته وحفظ كيـان األرسة 

 .واملحافظة عىل أرسارها 
عمتـه القاسـية ، ألنـه ًولكن مرداد مل يعد خمجال بالنسبة له احلـديث عـن 

ورأت العمـة املـسؤولة :(( حديث غضب الطفولة وهو أقوى غضب، يقول 
عني ما حل يف من رضب وهنب الكوفية وتأخر عن ميعـاد احلـضور املعتـاد ، 
ًاهنالت عيل رضبا وركال وطردا وأقسمت برهبا أال أذوق الطعام وال ألج الدار  ًً

  .))إال بعد إحضار الكوفية 
ً يرسد معاناته مع عمته ويصف عقوبتها وصفا حسيا،يقول وما زال ً: 
حاولت معها لكنها مل ترتاجع ثـم دفعتنـي إىل خـارج الـدار وأغلقـت (( 

  .))الباب من الداخل فجلست عىل العتبة انتظر 
وقد تناثرة مواقف العمة القاسـية يف سـرية عبـد احلميـد مـرداد ، فيـذكر 

                                                
  .٣١ بعض األيام بعض الليايل ، ص )١(
  .١٣٦ ، ١٣٥مر ، عبد احلميد مرداد ، ص  رحلة ع)٢(
  .١٣٦ السابق ، ص )٣(



 
 

 

١٤٣  

نت تلقيها عىل عاتقه ، والويـل لـه إن تـأخر أو الكاتب األعامل الشاقة التي كا
 .تثاقل عن أداء هذه األعامل والواجبات 

  فعليه أن يستيقظ قبل طلوع الـشمس ؛ لـرشاء احلليـب واللـبن والفـول
 واخلبز وذات يوم ذهب كعادته لرشاء احلليب واللبن فاستوقفته معركة الفـأر 

حـو الكاتـب فرمـى بـإبريق والقط الكبري فحدثت املفاجأة ، فقد قفز الفـار ن
ًاحلليب واللبن وركض خائفا إىل عمته لكنها صبحته بعلقة سـاخنة وأرسـلته 
إىل املدرسة من غري فطور ، وبسبب تراكم الواجبات واألعامل املكلفة من قبل 
عمه، قرص الكاتب يف تعليمه املدريس فكان يـرضب يف الفلكـة حتـى يغمـى 

 .عليه 
كلف هبا ، بل امتدت إىل أعامل أخـرى يكلـف ومل تتوقف أعامل النهار امل

هبا يف املساء ، فعىل الكاتب أن يستقبل ضيوف عمه ، ويعمل الـشاي هلـم وأن 
يغسل بعد ذلك أواين الشاي ، ويرتب املطـبخ وقبـل النـوم يـستذكر دروسـه 

  .))وهبذا يكون قد مىض من الليل معظمه 
 األرسيـة ، عالقـة احلبيبـة وأول ما يلفت نظرنا يف العالقات النسائية غري

وذكرها يف السري ، عىل الرغم أن املفاهيم الثقافية والثوابت الدينية يف املجتمع 
 .السعودي متنع وحترم مثل تلك العالقات 

ًويف ظل هذه املنع نادرا ما نجد أحدا يتحدث عن احلبيبـة ويعـد املـرشي  ً
                                                

  .٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٢١٠ ، ص رحلة عمر ، عبد احلميد مرداد:  انظر )١(



 
 

 

١٤٤  

ًمتجرئا أو متجاوزا لتلك احلدود ،فيذكر قصة حبه ألح دى بنات قريته وهـي ً
كنت أحب حبيبة مـن : (( حالة من الكشف واالستنطاق ملرحلة مر هبا يقول 

ًكنا نلتقي كثريا وبصورة تكاد تكون يومية ، وذلك بحكـم الرعـي ... قريتنا ، 
والتواجد قرب مزارعنا ، أذكر أنني عندما يقع يل نصيب ما ،يف األشياء احللوة 

  .)) يف حمبة وضحك فنقتسمه.. أحفظه حتى أقابلها 
أن ويظهر املرشي تشدد وحتفظ املجتمع عىل تلك العالقة حتى أنه لريفض 

 ، وكـان » حـب «كان من العيب ذكر كلمـة : (( تسمي العالقة بكلمة احلب ،يقول 
ُيامرس بتنفيذه بني اجلنسني عىل أنه ليس حبا ، وليسم ما يشاء  ً((.  

أزم الكاتب من تشدد املجتمع يف فهم ويف هذا السياق اإلفصاحي نلحظ ت
معنى احلب الطاهر النظيف،فهم ال يقيموا للحس الوجداين وزنا، وال يراعوا 

ًأعيش طقـسا مـن اإلحـساس بظلـم ... لقد بقيت بعدها بأعوام :(( ًقلبا حمبا
  .))ًالناس ، وبأهنم ال يقيمون وزنا للحس الوجداين النظيف 

فاهيم املتشددة هي التي دفعـت بعبـد اهللا ويمكن أن نستشف بأن تلك امل
رغـم انفتـاح ) م ( و ) ع ( املناع لريمز ملحبوبته اإلسكندرانية وأبيها بـاحلرف 

                                                
م ، ١٩٩٦هــ ، ١٤١٧ مكاشفات السيف والوردة ، عبد العزيز مرشي ، نـادي أهبـا األديب ، ط )١(

  .١٥١ص 
  .١٥٢ السابق ، ص )٢(
  .١٥٣ص  نفسه ، )٣(



 
 

 

١٤٥  

 .املجتمع املرصي واستيعابه لتلك العالقة 

لكـن احلـب .. ًفقد عرفت احلب أيضا مع عـدد مـن الفتيـات : (( يقول 
ان التـشكييل والنحـات  وهـي بنـت الفنـ» ع «احلقيقي كان من نصيب فتايت 
  . ))»م .  م «االسكندراين املعروف األستاذ 

لكن تبقي شخـصية احلبيبـة قابعـة يف الـذاكرة ، ورغـم ممارسـته لتغيـيم 
 هـدى أبـو «وقد عوضني اهللا بزوجتـي الـسيدة :(( يقول . التجربة بالنسيان 

لـة هاجعـة  فيام بعد ، فمحت آثار احلب القديم وإن بقيت ذكراه اجلمي»زنادة 
  .))يف احلنايا 

وينظر املوروث االجتامعي لعالقة احلب بنظرة العيب واملحظور ، وعليـه 
فإن املوروث االجتامعي ظل له صداه القوي يف تغيب احلبيبة يف السرية الذاتية 

 .السعودية 
فهذا أمحد قنديل يداري عن غرامه األول ، ويتحفظ به يف ذكرى خاصة ، 

ال زلـت احـرتم غرامـي : (( ًذكره مستقال بحكاية ،يقـول وحيرص إال يكون 
فـإنني أحـتفظ بـه ... األول رغم احتفاظي به يف قلبي ، ويف كراسـة صـغرية 

ًغري مبعثرة األرسار ترد عرضا يف رسد حكاية غـري حكايتـه ... ذكرى خاصة 
  .))مستقال هبا بالذات 

                                                
  .١٣٠ بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا املناع ، ص )١(
  .١٣٢ ، ١٣١ السابق ، ص )٢(
  .١١٨ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )٣(



 
 

 

١٤٦  

 :م املكنون يقول  عن هذا الغراًا التحفظ نجد له تنفيسوبرغم كل هذا

فمـألت قربتهـا بخفـة ... جاءت مزنة إىل البئر حتمل قربتها لتمألهـا (( 
ًرجعت يومها مبكرا للدار بنفس ... وغابت هبا يف نشاط ... ومحلتها يف رشاقة 

ويف قلبـي ... فقـد رست بـدمائي حـرارة مـستحبة ... ما يشبه الزلزال فعال 
منظـر ...  يفارق عيني منظرهـا ومل... وبجسمي خدر حلو ... وجيب جديد 

  .))مزنة 
 .ونجد صياغة جديدة لذكر احلبيبة متليها قدرة األديب وجتربته مع احلياة 

فهذا عزيـز ضـياء يمتلـك القـدرة عـىل التعبـري عـن أمل احلـب، ومتتلـك 
 .اإلحساس القوي عىل البوح به

 :لننظر هلذا النص الذي يقول فيه 
فهـي الليلـة التـي مل ... مل أنسها حتـى اليـوم و... كانت ليلة ال تنسى (( 

لـيس فقـط ألين ... يغلبني فيها النعاس ، ربام ألول مرة طول سني طفـولتي 
..... ظللت اسمع احلديث اهلامس الذي ظل يدور بـني بدريـة ، وبـني أمـي 

  .))وأنام ألن بدرية كانت بجانبي أو أنا الذي كنت بجانبها 
إلبداعيـة عـىل نـصوص سـريته ، فتثـري يف يسكب عزيز ضياء شـحناته ا

واشـعلت بدريـة ملبـة أخـرى معلقـة يف : (( القارئ التفاعل العاطفي، يقول 
                                                

  .١١٣ ، ص ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل)١(
  .٢٧٥ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٢(



 
 

 

١٤٧  

اجلدار ضعيفة الضوء ، فقـد كانـت كافيـة ، أرى عـىل ضـوئها بدريـة ، وقـد 
ًكان شعر بدرية طويال ، مـا كـادت ختلـصه ) ... املحرمة ( حررت رأسها من 

  .))، وانسدل عىل صدرها وكتفيها من تلك املحرمة حتى هتدل 
وخيلق عزيز ضياء من احلالة النفسية مشاهد حسية ومعنوية تتـسلط عـىل 

سأميش بـاجلامل يف نفـس الطريـق الـذي : (( أحاسيس القارئ فتأرسه يقول 
ًالتي قلت أين ظللت أبكي رحيلهـا أيامـا وليـايل عنـدما ) احلبيبة ( مشت فيه 

.... سأرى مجيع املناظر التي وقعت عليها عيناها لكن الشك أين .... سافرت 
األهداب التي تصل إىل الوجنتني عندما .... أال ما كان أمجل عيناها ... عيناها 

  .))وتلقى ظال عىل وجنتيها الوردتني عندما تفتحهام وتنظر إىل .... تغمضها 
أظهـرت احلبيبــة عنـد عزيــز ضــياء أهبـى اللحظــات ، وأروع املــشاعر ، 

ًأظهرت احلب الذي يراه بعض األدباء خافتا بسبب قسوة احلياة واحلرب كام و
ًوقد جاء احلديث عـن احلـب خافتـا ، ألن وطـأة (( أشار لذلك محد السويلم 

إنه حتى يف . ًاحلياة من القسوة بحيث ال تدع جماال لالهتامم باجلوانب العاطفية 
  .))ًعنوان السرية جاء حمارصا بني احلرب واجلوع 

والظاهر أن احلبيبة هلا أثر بالغ يف متـويج مـشاعر عزيـز ضـياء وإظهارهـا 

                                                
  .٢٧٥ ، ص  حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء)١(
  .٦٥٠ ، ص السابق )٢(
  .٥١٦ ، ص ٢م ، ج٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩ محد السويلم ، جملة عالمات ، ص )٣(



 
 

 

١٤٨  

احلبيبـة األوىل ، ) بدرية ( ًللحياة رغم قسوة احلروب واجلوع فسابقا أرشنا إىل 
هي النبض املرشق لصورة احلبيبة األخـرى التـي يعلـن مـن ) بنت املنور ( و 

  ألرى مـن .. عـت رأيس رف: (( خالهلا أنه لن يرضـخ لقـسوة الـزمن ،يقـول 
وعينينهـا .... بابتـسامتها العذبـة .... بيت اجلريان وجه فتاة تبتـسم ) ِمنْور ( 

.... إىل أن ارتفـع صـوت أذان املغـرب ... ظللـت يف مكـاين .... اجلميلتني 
  .))وهنضت أنا عن املقعد ) .... املنور ( فغابت هي عن 

 :واألخريات يقول ويذكر عزيز بأن بنت املنور أنسته بدرية 
التي اسرتدت عافيتها فأرشق حمياها بجامل أعـرتف ) ِبنت املنْور ( هي (( 

بل أنـساين حتـى األخريـات الالئـي كـن يزرننـا مـع ) بدرية ( أنه قد أنساين 
  .) ))اهلوانم ( أمهاهتن 

ًونجد هناك تعبريا عن احلبيبة خارج سياق السرية إال أنه ال ينفك عنه من 
بي يف سـريته الـشعرية عـن بنـت يل غازي القـصديث عن الذات فعندما سئجانب احل

  .اجلريان أجاب بأن هناك قصيدتني أو ثالث لكنها من ردئ الشعر
ًوهي مفارقة سلبية فقد كانت بنت اجلريان عند عزيز ضياء رمـزا لتـوهج 

 .املشاعر وصورة مرشقة للعواطف الصادقة 

                                                
  .٥٠٦ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
  .٥٧٤ السابق ، ص )٢(
  .٢٠٢ ، ٢٠١ سرية شعرية ، غازي القصبي ، ص:  انظر )٣(



 
 

 

١٤٩  

لنسائية األرسية ، فإننـا نجـد شخـصيات وإذا ما وسعنا دائرة العالقات ا
ًأخرى للمرأة أخذت بعدا واسعا عند بعض كتاب السري  ً. 

 .ة واملمرضة واجلارية وغريهم من الشخصيات فظهرت يف صورة الفقيه
ًفأما الفقيهة فقد لعبت دورا مهام يف جمال االطالع والكتابة وبداية النضج  ً

 .الفكري عند عبد اهللا مناع 
حتمل سامت املعلمة والقاصة اجلميلة ؛ التي بقصصها )  حسينة (فالفقيهة 

 حـسينة » الفقيهـة «كانـت :(( وحكايتها ربطت املناع بالفكر واألدب يقـول 
 وهـي « » بحـارة الـشام » النـدى «معلمة قرآن ألطفال احلارة يف بيتها بسوق 

 ))ة تقص علينا تلك القصص الرائدة إال أصوات أنفاسنا املأخوذة واملبهور
 قـد » مـا «وأحـسب أن بـذرة . ونحن نحلق وهنبط مع حبكتها الدراميـة (( 

وأنـا مل أجتـاوز .. زرعت يف وجداين عىل يد هذه السيدة اجلليلة يف تلك الليايل 
مـع .. التاسعة من العمر  ربام كانت تلك هي بداية عالقتي مع األدب والفكر 

  . ))» الكلمة «
 عنـدما أشـار بأهنـا أحـد  اإلبـداعي عبـد اهللا منـاعوجدانونرى تعمق الفقيهة يف 

   عىل إنتاجها القصيصًا للكتابة كان مبنيباب التي دفعته للكتابة وأن قراره األس

                                                
  .٢٠ بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص )١(
  .٢٠ السابق ، ص )٢(
  .٨٣ ، ص نفسه:  انظر )٣(



 
 

 

١٥٠  

املتـسلحة بجميـع أنـواع ) آشية ( ثم نجد املفارقة يف سرية مرداد وفقهيته 
الكـة حتـى إذا وجلنا دار الفقيهة آشية وصعدنا الدرج احل: (( العقوبات يقول 

، ظة بحلقتني ، من احلديد يف وسطهاما وصلنا إىل جملسها الكبري رأينا عصا غلي
ومشدود باحللقتني حبل من ليف ، وبجانب هذه اهلـراوة العجيبـة مجلـة مـن 

يـدعوهنا ... العيص املتخذة من أعواد اخليـزران خمتلفـة األطـوال واألحكـام 
  .))بالفلكة 

تكلـف الطـالب بخـدمتها ، ) آشـية (  الفقيهـة وعالوة عىل هذا ، كانت
ثـم : (( ًموزعة العمل بني البنات واألوالد كال عىل حسب اختصاصه ،يقول 

واخلدمـة هـذه .... خدمة هذه الدار موزعة عىل البنـات خاصـة بالتنـاوب ، 
تشمل الكنس وغسل األواين وعجن العجني وتقريصه أما اخلبز فعىل األوالد 

  . ))وكذلك مقايض السوق
وألن الفقيهة كانت قاسية ،وصارمة تعاقب االطفـال بجـزم وشـدة،فإن 
هذا الفعل جعل مرداد حيفظ دروسه ليـأمن العقـاب،ومل يكـن مهـتام بـالعلم 

ًهذه الفقيهة شيئا ،وهذا أثر عليه ، وجعله ينهار مـن .للعلم، ولذا مل يستفد منه
ده، يقول عبد احلميـد صديق وال) الدحالن ( أول اختبار احتك به من خالل 

 هل استفاد من الفقيهة آشية طيلة هذه املدة ؟: ثم قال الدحالن (( :مرداد 

                                                
  .١٢٥ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )١(
  .١٢٦ ، ص السابق )٢(



 
 

 

١٥١  

فجلـس رمحـه اهللا خيتـربين فلـم ! ال أدري هذا هو أمامك فاختربه : فقال 
  .))أجب عىل يشء مما يقول 

ومن جو الفقيهة إىل أفق أوسع قائم عىل العالقات االجتامعية اإلنسانية ، 
 يتملكنا اإلعجاب بنموذج املمرضة التي قدمها أمحد عبد الغفور عطـار حيث

ًيف سريته بني السجن واملنفى ،فقد جعلها أنموذجا لإلنسان يف أقىص حـاالت 
ل مــن أجــل ترســيخ معنــى اإلجيابيــة البــرشية ، والنــزوع إىل اخلــري ، والعمــ

جلندي ينهرين كنت ذات مرة أتوضأ وأسبغ الوضوء فإذا ا: (( يقول  ،اإلنسانية
ًعىل إسباغ الوضوء ، ويصيح يب حتى أنتهي من الوضوء رسيعـا ، ألنـه لـيس 
عبد أيب حسب تعبريه ، ومل أجبه ، فإذا ممرضة كانـت عـىل مقربـة منـا تـسمع 

اخسأ يا هذا ؛ ملاذا تصيح بـه ، أأنـت يف الـشارع ؟ : جيري فصاحت باجلندي وترى ما 
زعج املرىض ، وجيـب أن حتـرتم النـاس ولـو إنك يف مستشفى فيجب أن تتأدب وأال ت

  .))! ًكان سجينا حترسه ، هل أنت مأمور بالتطاول عىل من حترسه 
ًويقر هذا النص بأن للمرأة دورا نفعيا وموقفا إجيابيا يستحق أن يـسجل  ً ً ً .

 .ليعكس الصورة السلبية املعهودة من املرأة 
 املنصف ، وردة فعلها عىل فقد أشار أمحد عطار إىل دور املمرضة ودفاعها

 .التظلم واستنزاف اإلنسانية 
                                                

  .٢٠٤ ، ص  رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد)١(
  .٥٦نفى ، أمحد عبد الغفور عطار ، ص  بني السجن وامل)٢(



 
 

 

١٥٢  

ًويقدم حممد توفيق نموذجا أخر للمرضة قادها الوفاء الستشعار وجوب 
مراعاة املريض ، ومؤانسته وختفيف مصابه ، والوصول به إىل شعور الطمأنينة 

تناولت كأس املـاء وغـسلتها وأعادهتـا إىل : (( واحلنان فيتحدث عنها فيقول 
كانـت تتحـرك .... وضعها ، وتفقدت حـوائجي بـدون أيـة إشـارة منـي ، م

 .ال من شفتيها .. من قلبها .. باستمرار ، وكانت يف هذه األثناء تبتسم 
ذكرتني ترصفاهتا بحنان األم ، فشعرت بالطمأنينـة ألننـي وجـدت هـذا 

  .))احلنان 
ــدريس  ــق عــن أدوار أخــرى قامــت هبــا املمرضــة كالت ويتحــدث توفي
والقراءة،فهــي مل تعــد ممرضــة،بل أســتاذة لــه ،حيــث تــستمع لــه ،وتوجهــه 

تــستمع إىل واملمرضـة ... وبـدأت أردد مـا أحفظــه لـئال أنـساه :(( وتـشجعه
وأعجبها أنني طالب ذكي ، فأخذت تشجعني ، وأنـا أفكـر يف ... والكتاب يف يدها 

ًأهنا مل تعد ممرضة فقط ، بل أستاذا أيضا  ً((.  
خالل النصوص عىل شخصية توفيق فهـو يملـك رهافـة احلـس ونتعرف من 

فـاملح األنوثـة (( والرغبة يف التعلم ، وحماسبة النفس عـىل زالهتـا وأخطائهـا،يقول 
.. وأملح خطيب املـستقبل وراءهـا .. وعينيها ... وعىل شفتيها ... املرشقة يف خدهيا 

  . ))!!وأستغفر اهللا .. وأملح ذراعي وراء اللفائف فأنكس طريف 
                                                

  .٣٣ أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق ، ص )١(
  .٥٦ السابق ، ص )٢(
  .٣٦ نفسه، ص )٣(



 
 

 

١٥٣  

وتسند وجهها إىل كفيها عىل طرف الرسير يف مـواجهتي : (( وانظر لقوله 
  .))وأنا استغفر اهللا .. ًوأغمض عيني مرارا .. 

وهناك نساء مل تتبلور صورهن بشكل واضح يف السري الذاتيـة ، كاجلاريـة 
ارة  املجتمع ، فهي تـ ومقسمة عىل حسب مكانتها يفالتي جاءت حمملة بعدة صور ،

 . ودنيئة يف مرتبتها األخرية ، وأخرى متوسطة،ذات منزلة عالية
لـبعض الظـواهر ) رحلـة العمـر ( فقد تعـرض عبـد احلميـد يف سـريته 

االجتامعية والعادات املكية ، والتي من بينها ظاهرة وجود  اجلواري يف البيـت 
ثناء بناء دارهم اخدجية ،خالل الفرتة التي عاشها يف دار السيدة فقد تعرض إليهن من 

 .املتصدعة 
وأسـامء : (( فهاهو يرصد أسامءهن وأنساهبن واألعامل املسندة هلن يقول 

شمسية اجلركسية ، ونجمة احلبـشية ، وزبيـدة البلوشـية ، وأم : اجلواري هي 
املرحوم ذي الصوت الرخيم والقلب الرحيم املؤذن بمنائر مسجد اهللا احلـرام 

  .))ى الشيخ سامل رشبة واسمها سلو
ويلحظ يف آخر النص ربط مرداد اسم اجلارية سلوى بابنهـا الـذي صـار 
إماما للحرم،وهذا يدلل عىل أن بعض اجلواري حيظني بمكانـة عالية،ومنزلـة 
رفيعة متكنها من تربية ابنها تربية صـاحلة،ال تـستغرب معهـا أن يـصبح أحـد 

                                                
  .٥٤، ص  أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق )١(
  .٢٣٥ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )٢(



 
 

 

١٥٤  

 .أوالد اجلواري إماما للحرم
 وجود اجلواري يف مكة منذ العهد األمـوي يف وقد أكد أمحد السباعي عىل

وتسامح املكيـون يف سـامع الغنـاء حتـى : (( حيث يقول ) تاريخ مكة ( كتابه 
ـنا عة الـشعر اقتنوا له اجلواري من طبقات ممتازة فأدبوهن بآداب العربيـة وعلمـوهن ص

  .))ً يف بالدهن مصبوغا بصبغة احلجاز وتركوهن يغنينه بام عرفن
جلارية ترتفع عىل قدر مجاهلا، وباملميزات التي متلكهـا ،كاجلاريـة ومكانة ا

كانت هذه اجلركسية مجيلة بيـضاء : (( اجلركسية التي حتدث عنها مرداد بقوله 
ًشقراء عجزاء تتكلم اللغة الرتكية والبلغارية وتنسج عىل املنسج أنواعا كثـرية 

ًت كام أهنا جتيـد أحلانـا من النسيج وتغزل باملغزل وجتيد طهو الطعام واحللويا
  .))من األناشيد الرتكية وهي بحق متعة اجتامعية 

وبذلك يسهم اجلامل ، وحسن اخللق وخاصية إتقان الغناء يف سمو مكانة 
 .اجلارية ، وبقائها يف الذهن كذكريات مجيلة 

فيذكر عبد العزيز السامل جارية لوالدة كانت عىل مستوى من اجلامل الباهر 
 قوام ملفوف ، وتقاطيع مجيلة ، وصباحة يف الوجه ، تشد الناظر إليها ، ذات(( 

فكانـت نـربات صـوهتا تالمـس .... فإهنا رخيمة الصوت حينام تغنـي ، ... 

                                                
جـتامع والعمـران ، أمحـد الـسباعي ، مطبوعـات  تاريخ مكة ، دراسات يف السياسة والعلم واال)١(

  .١١٩ ، ١١٨ص . م ١٩٩٤هـ ، ١٤١٤ ، ٧نادي مكة الثقايف ، ط
  .٢٥٣ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )٢(



 
 

 

١٥٥  

ــرخيم واألداء  ــؤاد ، وتكــاد تعــرص جمــامع القلــب بالــصوت ال   شــغاف الف
  .))احلزين 

اطر الكاتـب وذلك اجلامل العظيم ، امللفوف بعذوبة الصوت استوطن خ
 .وأثار نحوه الشفقة واالهتامم 

النـسبة وكان الصغريان يتعاطفان معها ويتأثران بنشيجها ، وخاصـة ب(( 
، فقد كنت شديد املالحظة هلا ، والتأثر بزفراهتا احلـارة التـي تتـصاعد مـن يل

 وأتـيح للـسامل بـأن يـرى املفارقـة بـني ))قلبها اجلريح ومعاناهتـا الدائمـة 
ًلتي كانت التجارة هبن واقعا مألوفا يف بيئة الكاتب يف ذلـك الزمـان اجلواري ا ً

 .الذي عاش فيه 
فقد كان البيت فـيام سـلف يقـوم عـىل سـواعد اجلـواري واللـوايت كـان 

 .ًامتالكهن وفق أوضاع احلياة االجتامعية واالقتصادية متاحا 
فقد احتفظـت ذاكـرة الكاتـب بـصورة معكوسـة للجاريـة الـسابقة ، إذ 

ْ بجانبها جارية أخرى محلت الفرق الواسع يف الصفات اخللقية واخللقيةجدتو َُ ـنهامُ ،  بي
 .ودفعت بالكتاب عىل وصفها بأن تكون خادمة للجارية األوىل 

معتـزة بنفـسها مرتفعـة بـسلوكها : كانت األوىل ذات مكانـة متميـزة (( 
ــدانيها.... ومعتــدة بمكانتهــا ،     يف أدب ، يف حــني أن اجلاريــة األخــرى ال ت

                                                
  .٤٧ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص )١(
  .٤٧ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٥٦  

وال حشمة ، وال منظر حسن ، ولو أنصفها احلـظ لكانـت بمكانتهـا املرتفعـة 
  .))سيدة هلذه اجلارية التافهة 

فاجلارية عند السامل ذات طابع مؤثر يف نفسيته جعلته حيدد قيمـة األشـياء 
 .اجلميلة ويكشف عن حقائقها اجلوهرية 

توى املتوسط املرتكز عـىل وندخل يف املستوى اآلخر للجواري ، وهو املس
 .ًخاصية اخلدمة فقط ، وقد جاء ذكرها عرضا يف السياق 

فقد ذكر عبد الرمحن السدحان بأنـه جلـأ هـو ووالـده للجاريـة كمـؤنس 
ًبعيدا أن تكون ذات أي أمهية سوى أهنا تقوم بواجبات اخلدمة، . وخادمة هلم 

 :يقول 
) نمطية (  يدب يف نفيس من  أن امللل قد بدأ– رمحه اهللا –الحظ والدي (( 

ًورتابة احلياة يف قرص السبيعي ، فقرر أن يستأجر منزال يف برحة قزاز ، أقمـت 
  بلوشية يف أوائـل عقـدها اخلـامس ، كانـت تقـوم بخـدمتنا ) جارية ( فيه مع 

  .))ًمعا 
وهذه النوعية من اجلواري مثلت صورة اجتامعية كانت موجودة وسـائدة 

هت وعادت إلينا يف صورة خادمات من بلدان آسيوية وقارات من قبل ، ثم انت
 .أخرى بعيدة وأصبحت من رضورات احلياة االجتامعية احلالية 

                                                
  .٥٠ ، ٤٩ ، ص  السامل ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز)١(
   .١٩٩ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )٢(



 
 

 

١٥٧  

ونتوجه إىل املرتبة األخرية والتي يصعد فيه اإلحساس باجلارية إىل أقـىص 
 .الالشعور واالستخفاف واالستحقار هبا 

السوداء التي سجلها لنا عزيـز فإذا ما عرفنا قصة اخلالة فاطمة مع اجلارية 
) للنعجة ( ضياء يف سريته أحسسننا بتهاون املرأة بحياة اجلارية ، وأهنا مساوية 

 !!وربام أقل 
 ...ليه ما ندرتو الكنز ... لكن ... طيب يا خالة (( 

 .... ما هو بيقولوا ، أنو ما ينفتح إال عىل دم -: 
... وال ثـور ... وال بقـرة ... الدبيحة ، ما هـي طـيل ...  ال يا فاطمة -: 

 .الذبيحة 
 ّ إيه هيه يا خالة ؟؟-: 

 ..أسود ... الذبيحة اليل ينفتح عليها الكنز جارية أو عبد 
 .اشرتيت جارية وانتفضت أمي مرتعبة وهي تقول يف صوت مبحوح .... 

 عشان ؟؟؟: 
  .))ّأبوه عشان اندر الكنز ... بس ال تقويل الحد .. أيوه 

ًذه املسألة مضحكة ونرجسية لكنهـا يف الواقـع ترصـد جانبـا مـن تبدو ه
ــاة  ًالتفكــري االجتامعــي، وبعــضا مــن معتقــداهتم اخلاطئة،واالســتهوان بحي

 .اجلواري السود
                                                

  .٢٥٠ ، ص ٢٤٩ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب عزيز ضياء ، ص )١(



 
 

 

١٥٨  

وقد نفى عزيز ضياء بأن تكون يف القصة رضب مـن اخليـال أو االفتعـال 
 »ب واحلـرب  حيايت مع اجلـوع واحلـ«ُإذا عني ، أي ناقد يقرأ قصة : (( يقول 

ًبأن يتوخى أثر اخليال يف هذه القصة ، فإنه سوف خيطئ كثريا إذا بدا له أو ظن 
ومن هنا ، أؤكد لك أن كل ما جـاء يف ... ًأن فيها امتزاجا بني اخليال واحلقيقة 

  .))ًالقصة خال متاما من اخليال أو االفتعال أو التأليف والتلفيق 
د أشـار إىل االسـتخفاف بحيـاة اجلاريـة ولئن كان عزيز ضياء يف سريته ق

فإن حسن نصيف يؤكد هـذه النظـرة باسـرتجاعه لروايـة . ونظرة املجتمع هلا 
والتى تؤكد من خالهلا عىل جنونيـة اجلواري،وضـعف )الباحجري ( صديقه 
وأن الباحجري روى لنا أنه كانت عندهم جارية تصاب بـاجلنون :(( عقوهلن

  .))ًفتأكل حلافا بأكملة 
واحلق أن صورة اجلارية هنا قد تنوعت حيـث وقـف األدبـاء عـىل أبـرز 

 .صورها ورصدوا موقف املجتمع منها آنذاك يف منظور إنساين نقدي 
مل يكن هلا من الكثـرة مـا يمنحهـا ) اجلارة(وتواجهنا صور أخرى للمرأة 

حق اإلفراد بمبحث خاص فقد اكتفى بعض الكتاب باإلشارة إليها إشـارات 
رشبـت أم (  مثل عبد احلميد مرداد عنـدما أشـار إىل الـسيدة خدجيـة ، عابرة،

                                                
   إضاءات يف أدب السرية والـسرية الذاتيـة بحـوث ومقـاالت وحـوارات ، عبـد اهللا احليـدري ، )١(

  .١٦٨ ، ص١٦٧م ، ص ٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧ ، ١ط
  .١٥٧ مذكرات طالب ، حسن نصيف ، ص )٢(



 
 

 

١٥٩  

، كام يسميها والتي خصته باحلب والعطـف واحلنـان أثنـاء وجـوده ) املكارم 
 .عندها 

وأما بالنسبة يل وما :(( فهي جتسد صورة اجلارة الكريمة املحبة لفعل اخلري
 .))ًري جدا نلته يف هذا الدار من كرم ضيافة وحسن عناية فيشء كث

: ثم قالت : (( ًيرسد بعضا من صفاهتا احلسنة،بأهنا مهتمة بشؤون جرياهنا 
إن السيدة الكريمة صاحبة هذه الدار موفقة لفعل اخلري ، وتعلم حالكم ألهنـا 

  .))جارتكم وهي التي وزعتها خلدمتك وإكرامك 
ت عنـد أمحـد ومن صور املرأة عند كتاب السري، الفتاة العابرة والتي ظهر

كنا نشكو اجلوع ، وكانت عىل مقربة منـا فتـاة عميمـة بدويـة : (( عطار يقول 
  مجيلــة ســمعت شــكوانا فجاءتنــا بتمــر نظيــف ممتــاز وبجــبن جــاف غلــيظ 

  .) ))مضري ( 
وظهرت هناك نامذج أخرى للشخصيات النسوية التـي تـؤثر يف الكتـاب 

ًمعنويا وحسيا، فقد حفظت ذاكرة عبد العزيـز  الربيـع صـورة ألحـد أمهـات ً
كانت بيضاء اللون سوداء الشعر (( أصدقائه والتي أرسته بصفاهتا احلسية فقد 

واسعة العينني ناهدة الصدر وثيقة البنيان أقرب إىل الطول منها إىل القرص كل 

                                                
  .٢٣٨ رحلة عمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )١(
  .٢٤٤ السابق ، ص )٢(
  .١٨٢ بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور ص )٣(



 
 

 

١٦٠  

  .))ما فيها يدعو إىل األمل واحلياة 
  : انـب املعنـويومل يكتف عبد العزيز بالوصف احليس، وإنام خاض يف اجل

 هي الصورة التقريبية هلذه السيدة الذي يدل كل يشء يف مظهرها عىل االعتزاز الـذي ((
  .))ال يقف عند حد وعىل الثقة التي تتخطى كل احلدود 

وكام نلحظ أن استحضار هذا النموذج يف السري الذاتية إنام هو تأكيد عـىل 
 اجلامل وقوة الشخصيةرؤية الكاتب بأنه يمكن للمرأة أن جتمع بني 

فعادتنا،وما خيال يف الوعي اجلمعي أن املرأة إذا امتلكت اجلامل ،مل متتلـك قـوة 
 .الشخصية وحسن الترصف 

وقد اهتم بعض كتاب السرية باحلديث عن املرأة ذات املواقـف البـسيطة 
 .والعابرة والتي ليس هلا التأثري الكبري عىل حياهتم 

ــشعرية «ففــي  ــ» الــسرية ال ــشاعرة إســرتالية  لغ ــا ل   ًازي القــصيبي موقف
أخذت عـىل عاتقهـا إعـداد جمموعـة مـن الـشعر العـريب املعـارص باللغـة (( 

  .))اإلنجليزية لينرش يف أسرتاليا ، والتزمت بالفعل ، أمام النارش 
شـدين : (( ًفكانت شجاعتها قـوة جـذبت جنونـا أقـوى لـدى الكاتـب

ِّ خـضم حتـد كهـذا وهـي ال تعـرف شجاعة هذه املرأة التي زجت بنفـسها يف
                                                

  .٢٤٤ ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص )١(
  .٢٤٤ ، ص  السابق)٢(
  .٢٨٨  سرية شعرية ، غازي القصيبي ، ص)٣(



 
 

 

١٦١  

ًالعربية ، وال تكاد تعرف شيئا عن الشعر العريب املعارص ، قلت هلا لقد اختذت 
ًقرارا جنونيا عندما قبلت املهمة ، وسوف أختذ قرارا أشد جنونا  ً ً ً((.  

بـصورة إجيابيـة ، فقـد ) امـرأة املواقـف ( وصور عبد الفتاح أبـو مـدين 
ر هبا الكاتب يف إبراز متيزها وحـسن تعاملهـا فعنـدما سامهت الظروف التي م

حجزت جمموعة من الكتب التي ختص الكاتب يف اجلامرك وصعب الوصـول 
ًاستقباال كريام ، استقبلتنا ((  التي » خدجية احلاجي «إليها توجه الكاتب للسيدة  ً

ب ، واسـتمعت إىل الـسيدة الكريمـة بإصـغاء وانتبـاه وأد... وضيفتنا بـشاي ، ... 
  .))ففسحت يل كتايب ، وهي واثقة مما تعمل 

ونلحظ يف النصوص بأن هذه املواقف حدثت يف بيئة ليـست ببيئـة حمليـة 
سعودية،فترصفات النساء مع املواقف مرة بجنون،ومرة بحكمة ،وثقة تـدلك 
عىل أهنن مستقالت الرأي وهلن جمال واسع يف العمل، وهذا مامل حتظ به املـرأة 

 . ذلك الزمناملحلية يف
ًويظهر يف ختام هذا الفصل بـأن للمـرأة وجـودا يف مـتن الـسرية الذاتيـة 
ًوحضورا الفت قائام عىل الشخصيات التي جتسدهتا كاألم والزوجـة و األبنـة  ً

 .وغريها من الشخصيات 
ًونلحظ مقدرة الكتاب عىل عرض هذه الشخـصيات فنيـا وموضـوعيا ،  ً  

للقارئ إال ما يرد هو أن تـصل إليـه ، وهـذا فال يقدمون من  املعلومات عنها 
 .نابع من نظرة الرجل للمرأة يف سياقنا االجتامعي اخلاص 

                                                
  .٢٨٨ ، ص  سرية شعرية ، غازي القصيبي)١(
  .٢٥٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )٢(



 
 

 

١٦٢  

 
 
 

 

 
 

 . الطالق -
  .العنوسة -
 . التعليم -
 .األمية  -
  .قضايا أخرى -

 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

١٦٣  

 

نا يف سريهم الذاتية تعكس بصدق ثمة قضايا كثرية ،وشائكة يذكرها أدباؤ
حالة ،ووضع احليـاة االجتامعيـه حينئـذ يف منـاطق اململكـة املختلفـة،وبام أن 
ًاألديب يعد جزءا ال يتجزأ مـن جمتمعـه،فهو أدرى بمعاناتـه وقـضاياة، وهـو 
أدرى كيفية عالجها،ولذا رأينا أن نرصد موقف األدباء من قضايا جمتمعـاهتم 

 الكامل للفرد واملجتمع ، وما واجهـوه مـن صـعاب ،ودعواهتم الصادقة نحو
ومشاكل يف حماوالهتم للتغري،فها هـو أمحـد الـسباعي يـذكر أن جمتمعـه كـان 
ًرافضا للنقد البناء ،ومعطال للفكر الشبايب،حتى اليكون هناك جتاوز للعـرف  ً

وكنت أحد املتحمسني لقضايانا االجتامعية أمتنى : (( والتقاليديقول السباعي 
ً ما يدور يف رأيس من أفكار شابة وأن أذيبهـا حروفـا استطعت أن أفرغ كللو 

مقروءة يف مقايل الرئييس ولكن البيئة ال متيل ملثل هـذا الـشطط فقـد عاشـت 
 .)) حمافظة بكل ما يف هذا من معنى 

ما هي أهم القضايا االجتامعية التـي درسـت يف : ولعلنا بعد هذا نتساءل 
 !سرينا الذاتية ؟

د حتدث معظم أدبائنا يف السرية الذاتية عن القـضايا املتعلقـة بـاألرسة وق
ومـستقبلها،والعقبات التـي تواجههـا،كطالق مثال،وهـي أبـرز قـضية متــس 
األرسة ،كوهنا تعد أخطر القضايا املسببة للتفكك ،وضـياع األبنـاء ومـن ثـم 

 .عشتات املجتمع فاألرسة لبنة من لبنات املجتم
                                                

   .١٠٩ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )١(



 
 

 

١٦٤  

  

ً الطالق يف السري الذاتيـة ، أبعـادا متعـددة ،ومتفرعـة مـستنتجة مـن اختذ
حيـث حتـدثوا عـن طـالق .  خالل ما يرويه أدباؤنا عـن حيـاهتم يف سـريهم 

 .أمهاهتم وأزواجهم وبعض مطلقات املجتمع الذي عاشوا فيه 
ولعل البداية تكون مع عبد الرمحن السدحان الذي أوىل  موضوع الطالق 

نـد اسـتقراء سـريته ، نالحـظ أن الكاتـب قـد رسـم للطـالق جل اهتاممه فع
  األوىل تعكــس رؤيــة الكاتــب ، وهــو طفــل صــغري أثنــاء حالــة : صــورتني 

 .الطالق 
 .ًواألخرى عندما أصبح راشدا يعي ويقدر ما حصل 

فقد حتدث عبد الرمحن السدحان عن البعد األول وهو طالق أمه،  فكـان 
دم صـمود عـش والديـه أمـام اخلالفـات ًحديثه ممزوجا باحلزن واألسـى لعـ

ُمل يستطع والدي أن يصمد طويال أما ريح اخللف الشديد بيـنهام ، :((األرسية  ً ّ
 . )) فكانت النتيجة احلتمية له الطالق

فجسد الصورة األوىل والتي تعكس وقع هـذه القـضية االجتامعيـة عـىل 
تئذ من فرط صغري أعي مل أكن وق : ((نفسيته يف مرحلة الطفولة الربيئة يقول 

األسباب أو احليثيات التي أوصلتهام إىل تلك النتيجة ، أو أتوقع أن يرتب ذلك 
 . )) عرب الزمن القادم.. من املعاناة يل ) طوفان ( االنفصال 

                                                
   .٣٥ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
   .٣٥ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٦٥  

أما الصورة األخرى التي تبني فيها الكاتب أثر الطالق ووعي معناه ، ولو 
ولكـم سـولت يل نفـيس األمـاين يف  : ((هكان األمر بيده الفتدى عشهام بحيات

فرتة الحقة من حيايت لو كنت وقت انفصاهلام أعي من أمور الـدنيا أحـسنها ، 
 . )) ولو بحيايت كيال يفرتقا) عشهام ( إذن ، حلاولت افتداء 

ًفالطالق شكل له منعطفا جديدا لبداية حياة الشقاء ثـم أرث الـشقاء  : ((ً
طف يف حيـاهتام بدايـة مرحلـة جديـدة مـن عمـري من بعدمها وكان هذا املنع

 . )) !وضعتني ألول مرة عىل صغر ، يف مهب الريح 
وقد الحظ الكاتب يف استقرائه ألسباب طالق والديه التبـاين الكبـري يف 

ًفوالـده قـادم مـن أرسة حمافظـة جـدا ، دينيـا  ((املرجعية الثقافية لكل مـنهام  ً
وضوع املرأة وخروجها إىل األماكن العامـة ، ًواجتامعيا ، وخاصة ما يتعلق بم

أما والدته فقد نشأت يف بيئة زراعية وقرية تفتح هلـا إطـار العمـل يف املزرعـة 
واالختالط املحدود لبيع بعض منتجات املزرعـة لكنـه ضـمن نـسق رشعـي 

ً، ولعل ذلك التباين يف املرجعيـات بينهام،كـان لـه أثـرا )) واجتامعي حمافظ
نفصاهلام ،وهكذا نجد السدحان يعرض احلدث أو القضية ويستقيص ًكبريا يف ا

األسباب فهو يمتلك عني نافذة متيل إىل حتليل البيئة االجتامعية وسلوك الناس 
 .دون حتيز أو انفعال،وبطرق وأساليب متنوعة

                                                
   .٣٨ ، ص بد الرمحن السدحان قطرات من سحائب الذكرى ، ع)١(
   .٣٨ ، ص السابق )٢(
   .٣٦ ، ٣٥ ، ص نفسه:  انظر )٣(



 
 

 

١٦٦  

ومن املعروف أن ما يميز السرية الذاتية بأهنا ال تكتب بأسلوب واحد وال 
ناك أشكال متعددة يمكن أن يعرب هبا الـسارد عـن قـصة شكل حمدد، بل أن ه

ال تكتـب الـسرية الذاتيـة بأسـلوب واحـد رغـم تلـك الظـواهر  ((حياته فـ 
ونحن نعتقد أنه يمكن أن نتحـدث عـن .  اإلنشائية العديدة التي تشرتك فيها 

 . )) جمموعة من أشكال الكتابة يف إطار حديثنا عن السرية الذاتية
ألشكال هي االعرتافات والذكريات واملذكرات واليوميـات ولعل أبرز ا

الصيغ التي تنضوي حتت بند أدب البحث عن الذات وكشفها  ((وغريها من 
 . )) للنفس ولآلخرين

ًوألن كثريا من أدبائنا قد اختذوا من هذه األشكال والتفريعات طريقة للتعبـري 
أمثال عبد العزيـز الـسامل فمنهم من جلأ للمذكرات والذكريات .  عن أنفسهم 

مـذكرات ( يف كتابه ذكريات مما وعتـه الـذاكرة ، وعبـد الكـريم اجلهـيامن يف 
تبـاريح التبـاريح ، ( ًوأخريا أبو عبد الرمحن الظـاهري ) وذكريات من حيايت 

 ) ّسرية ذاتية ، ومذكرات ، وهجريى ذات 
 وقد ضمت مذكرات السامل حالة أخرى لطـالق األمهـات والتـي أشـار

ً قد أنجبت بنتا هلا ، وتم االنفـصال - رمحها اهللا -كانت الوالدة  ((إليها بقوله 

                                                
م، ٢٠٠٨ ، ١ عندما تتكلم الذات ، السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث ، حممد البـادري ، ط)١(

   .١٧١تونس ، ص 
   ١٢١ م ، ص ١٩٨١ دليل الناقد األديب ، نبيل راغب ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، )٢(



 
 

 

١٦٧  

بينها وبني زوجها ، وهو ابن عمها ، وبعـده تزوجـت والـدنا ، فأنجبـت منـه 
 . )) ثالثة أشقاء كنت أوسطهم

ومل يعلق السامل عىل أسباب هذا االنفصال لكنه أشار إىل مالحمه يف حديثه 
دات وتقاليد أهل منطقته ،والتي منها إلزام الرجل بابنـة عمـه عن أعراف وعا

وكانت األعراف السائدة توحي بام يشبه اإللزام بأن يتزوج املرء من قبيلته ،  ((
 . )) وأن حيجز ابن العم ابنة عمه

أهنا تعكس جوانب مهمة مـن ((فسيدرك  وحني نقرتب من سياق السرية 
 . )) شخصية مؤلفها

ًأظهر أثناء رسده بعضا من مالمـح شخـصيته التـي حتمـل مهـوم فالسامل 
املجتمع وتتطلع إىل تغيري املعتاد ، فقد أشار يف مذكراته إىل التعسف يف الرتبية ، 

 .وخاض يف الروابط األرسية والظواهر االجتامعية كام أسلف 
وحتدث عزيز ضياء عن أحد أسباب طالق أمه فاطمة والذي كـان سـببه 

 .زوجها أثناء احلرب غياب وسفر 
فبعد أن تم عزيز السبع السنوات أخذته أمه إىل املحكمة لطلـب الطـالق 

بعـد ثالثـة ... فاطمة ... خالص  ((ويف املحكمة استمع عزيز لقول القايض 
                                                

   .٣٩ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص )١(
   .١٢٨ السابق ، ص )٢(
   .٣٩ م ، ص ٢٠٠٤ ، ١ السريي والتخيييل يف الرواية املغربية ، سعيد جبار ، الرباط ، ط)٣(



 
 

 

١٦٨  

أشهر ، إذا ما رجع زاهد ، وما جـاكي منـه حـس وال خـرب ، تيجـي تأخـذي 
 . )) احلكم

ق ذا أثر عميق عىل نفسيته كام أفصح وبسبب صغر سنه مل يكن وقع الطال
وبطبيعة احلال مل أفهم أكثر مـن أن الورقـة التـي يف يـدها وظلـت  :((يف قوله

 . )) تقرؤها هي احلكم ، بطالقها من أيب
 االسـتقرار النفـيس  مـن رجـل آخـر عـىلبل ساعده طالقها فيام بعد وزواجها

 .واألمني 
جتامعية فإننـا نجـده هيـتم برصـد وبام أن عزيز ضياء من كتاب املقالة اال

  فيــذكر يف مقالــة .  قــضية الطــالق ويتعــرض هلــا بالتحليــل وإجيــاد احللــول 
لكني أعلم كذلك ، املـسؤولية التـي البـد أن  : ((ما نصه) وطلق ... تزوج ( 

تضطلع هبا الدولة جتاه الظاهرة ، ليس بغرض التحريم ، أو املنع ، وإنام بغرض 
أبغـض احلـالل ( يف حدود التوجيهات التي تشعها كلمة ) التنظيم والتقنني ( 

 . )) )إىل اهللا الطالق 
فهو ينتقد تزايد الظاهرة ويطالب الدولة باحلد مـن هـذه الظـاهرة، وبـأن 

 .يكون التوجيه يف حدود كلمة أبغض احلالل عند اهللا الطالق 

                                                
   .٣٩٤ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
   .٤٠٥ السابق ، ص )٢(
   .٢٨٥ ، األثنينية ، ص ٤ األعامل الكاملة لألديب األستاذ عزيز ضياء ، ج)٣(



 
 

 

١٦٩  

 اهتم الكتاب بالبحث عن أسباب طالق أمهاهتم، وحـاولوا التوصـل إىل
دوافعه كي يتآلفوا مع الوضع ، ويثبت البناء النفيس لدهيم وال حيدث الـضياع 

 .والتشتت كام حدث مع الكاتب عبد الكريم اجلهيامن 
فجهله ألسباب طالق أمه أدى إىل متزقـه الـذايت ، فكـان الوضـع يـصيبه 
  بالغيظ واحلنق الذي ال حـد لـه ، فهـو مل حيـظ بعطـف األمومـة وال بعطـف

عنـدما فتحـت  :((ً يعرف لذلك سببا ليطفي نار غياب عـاطفتهم األبوة،وال
ال كـام أردت فلـم أحـظ ... عيني عىل هذا الكون وجدت نفيس كـام أريـد يل 

فقد افرتق والـدي ... ًومل أحظ بعطف األبوة كامال ... ًبعطف األمومة كامال 
ــا ؟... يف صــغري  ــاذا افرتق ــضحية هبــذا ... ال أدري ! مل ــا ال ــت أن ــد كن   فق

 . ))الفراق 
ــه مــن ضــياع  ــتج عن ــا ن ــه وم ويوضــح انعكاســات هــذا الطــالق علي

 . ))  كثري األسفار ال يكاد يستقر به املقام ((فوالده كانحلياته،وتشتته  
فقـد  ((ووالدته انشغلت بزواجها اجلديـد وانتقاهلـا إىل القريـة املجـاورة 

وجـت وانتقلـت إىل بيـت تز... فارقتني والديت وانتقلت إىل القرية املجـاورة 
 . )) زوجها اجلديد

                                                
   .٢٧ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )١(
   .٢٧ السابق ، ص )٢(
   .٢٧ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

١٧٠  

ونتيجة هذا الفراق واحلرمان مـن رعايـة األمومـة وحناهنـا ظهـرت مـشاعر 
  :ًالعدوانية جتاه الرجل الذي اختطف منـه والدتـه وجعلـه ال يراهـا إال نـادرا

وأمتنى أن أعرف هذا الرجل الذي أناصـبه العـداء كـام أمتنـى أن أنازلـه يف  ((
فأفوز أنا بوالديت ... فإما أن أموت أنا أو يموت هو ... الوطيس معركة حامية 

 . )) أو يفوز هو بزوجته
ًكيف تفضل رجـال  ((وامتد احلقد والغضب إىل والدته وتساءل يف حرية 

 . )) !ًغريبا عىل ولدها ؟
فحاول تفريغ هذا احلقد وما يشعربه من غضب برصـد وتتبـع خطـوات 

  وهـي سـائرة يف طريقهـا  ((زوجها ثم رميها باحلجارة والدته وهي عائدة إىل 
  وكأهنــا ال حتــس هبــذه احلجــارة التــي تنهــال عليهــا مــن كــل ... ال تلتفــت 

 . )) جانب
ًونقد اجلهيامن قرار طالق والديه ووجه له نقـدا سـاخرا الذعـا ،يقـول  ً ً :  

د كنـت أنـا ومل يستشرياين ؛ ألهنام لو أخذا رأيي ملا سمحت بافرتاقهام ، فقـ ((
 . )) الضحية هبذا الفراق

                                                
   .٢٨ ، ص  مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن)١(
   .٢٩ ، ص السابق )٢(
   .٢٩ ، ص  نفسه)٣(
   .٢٧، ص  نفسه )٤(



 
 

 

١٧١  

ًوتبني أن من أقسى األمور عىل اجلهـيامن وأكثرهـا تعقيـدا هـي انفـصال 
 .فهو يعد نفسه هبذا االنفصال ضحية والديه ،

وظهر طالق الزوجة عند عبـد الفتـاح أبـو مـدين فقـد أشـار إىل بعـض 
   وتـشتت ًسلبيات زوجتـه وانتقـد تـرصفاهتا التـي كانـت سـببا يف انفـصاهلام

  ذهبت إىل دمشق ، ألحاول مرة أخرى إعادة زوجي وأبنائي لنعيش  :((األبناء
إذا مل تعودي ... وقلت للزوجة ... رفضت العودة ... غري أن أم وديع ... ًمعا 

ومىض الشهر ومل تعـد ... ًخالل ثالثني يوما ، فإن العالقة الزوجية تنتهي بيننا 
 . )) أمهم ، فتم االنفصال

د كان قرار عبد الفتاح يف هذا األمر نجاة له من أمل يصطيل به مع زوجته فق
التي ال تدرك ما عليها وما هلا من حقوق وواجبات ، فهي يف هذه احلالـة مـن 

 .دفعت زوجها إىل اختيار أبغض احلالل عند اهللا 
ًوعىل رغم أن عبد الفتـاح كـان أكثـر حكمـة وهـدوءا يف النظـريف قـرار 

ًلها شهرا ، إال أهنا مل توافق عىل حتمل املسؤولية معه وتطلعت يف الطالق إذ أمه
نريـد أن نعـود ... قلت ألم وديع  :((غري أسى إىل حياة جديدة وآمال مرتقبة 

 . )) إىل بالدنا ، ولكنها رفضت ، ولعل احلياة يف دمشق قد راقت هلا
كره بحـرية ً مدين هينا فهو حـني يتـذكره يتـذوومل يكن أثر الطالق عىل أب

                                                
   .٢٨٤ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
   .٢٨٣ السابق ، ص )٢(



 
 

 

١٧٢  

ــاهتم الزوجيــة أكثــر مــن ســتة عــرش عامــا  :((وتــساؤالت   ًفقــد دامــت حي
حتملت فيها الزوجة عناء احلمـل والوضـع والرتبيـة ومـشاق الـسهر ومـرارة 

 . )) املرض

وهي أسباب وقعت يف نفسية الكاتب دفعته ليتساءل عـن هـذا التـساهل 
 .والالمبالة من بعض الزوجات يف أمور الطالق 

مرت  ((ع الطالق فيام بعد كان أشد وأنكى عىل الكاتب وأبنائه إذ لكن وق
.  وليس من سبيل سوى الصرب .. علينا أيام قاسية ، ولكني صربت وصابرت 

ثقيلة ومضنية وصعبة ، السـيام وأنـا  ومرت األيام... وجئت لألوالد بمربية 
 . ))أعمل 

زم الزوجان بالوفاء ، لذلك دعى اإلسالم حلامية هذه الصلة الزوجية ، وأل
ًميثاقـا غليظـا ((وسمى ذلك االتفاق الذي يأخذه الرجال عـىل النـساء  ً (( 

  وحث عىل املعارشة باملعروف ثم رأى أن االنفصال آخـر مـا يمكـن اللجـوء 
 . )) أبغض احلالل إىل اهللا الطالق ((إليه ، كام ورد يف احلديث الرشيف 

                                                
   .٢٨٤حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص :  انظر )١(
   .٢٨٥ السابق ، ص )٢(
ًخـذن مـنكم ميثاقـا غليظـاوكيف تأخذونه وقد أفىض بعـضكم إىل بعـض وأ«  اآلية الكريمة )٣( ً « 

 .النساء  /٢١
اجلامع الصغري يف أحاديـث البـشري :  هريرة ، ورواه أبو داود واحلاكم وابن ماجه ، انظر  عن أيب)٤(

 م ١٩٥٤/  هـ ١٣٧٣ ، ٤١النذير جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، مكتبة احللبي ، مرص ، ط
   .٥حرف اهلمزة بعدها الباء ، ص 



 
 

 

١٧٣  

 أقـسى حـدوده كالفاحـشة املبينّـة ، فـال جيـب أن يقـع الطـالق إال عنـد
والكراهية التي ال يتأتى بعدها مودة ، وما إىل ذلك من أسباب ال يـستقيم هبـا 
أمر الزواج ، وباستبطان النصوص السريية السالفة ظهر لنا أسباب الطـالق ، 
بعضها يعود إىل الرجل، وبعضها يعود إىل املرأة ، ومن األسـباب التـي يتكـئ 

بد الفتاح أبو مدين كدافع لفض عقد العالقـة الزوجيـة عـدم عليها الكاتب ع
حتمل زوجته مـسؤولية زوجهـا وأبنائهـا، واهتاممهـا بآماهلـا ورغباهتـا وهـي 
أسباب قوية ومرشوعة للطالق ،ومن دوافع الطـالق التـي أوضـحها بعـض 
الكتاب، تبابني املرجعيات والثقافات التي ينتمي إليها الزوجان كام حدث مع 

عبد الرمحن السدحان، ويف بعض احلاالت حيدث الطالق من أجل أن والدي 
يكون هناك فرصة حلياة أفضل بالتعويض عن الزوج الغائب بزوج آخـر كـأم 
عزيز ضياء حني تغيب عنها زوجها ألكثر مـن سـبع سـنوات فأختـذت قـرار 

 .الطالق لتكون هلا حياة أفضل ويكون لولدها عزيز أب يستند عليه 
ية عميقة يطل الكاتب عبد احلميد مـرداد عـىل واقـع أحـد ويف رؤية رسد

فقد وجدت فيه البـديل عـن ولـدها الـذي .  كام يسمها ) حسناء ( املطلقات 
حرمت منه بعد طالقها ، ووجـد هـو فيهـا البـديل عـن األم املرضـعة واألم 

م وأمومة األ) املطلقة(احلقيقية فقد أحدث اللقاء بينهام مقاربة بني أمومة املرأة 
 .التي افتقدها

به وملـاذا كـل هـذا االعتنـاء ؟ ) احلسناء ( فقد حتري ودهش من اهتامم  ((
ًماذا تريد قهـوة أم شـايا ؟ ال يشء : فجلست بجانبه وربتت عىل كتفه وقالت 



 
 

 

١٧٤  

: لكن هناك أسئلة يف نفس الكاتب خيجل من طرحها خوفه من املالمة فقالت
بني وأنا مسؤولة عنـك ازدادت اسأل ما بدا لك وما عليك من حرج وأنت كا

دهشة الكاتب فطرح السؤال ملاذا أنت بالذات تقومني بتقـديم العـون يل مـن 
أن مطلقـة فـازدادت دهـشته ألنـه ال : فقالـت ! البارحة حتى هذه اللحظة ؟

يعني كنت متزوجة برجل ورزقت منه بولد ثـم : فقالت : يعرف معنى مطلقة 
 . )) بع سنواتطلقني وأخذ الولد بقوة ألن عمره س

ويصور الكاتب احتواء املطلقة له واندفاعـه إىل أحـضاهنا فهـي هنـا األم 
حضنتها وقبلتها وعظمتها وبجلتها  :((التي انحرم منها ومازال شجنها يسكنه

ثم أخـذتني إىل غرفـة األمانـات ... فعانقتني وقبلتني وفاضت عينها بالدمع 
يـاالت وجنيهـات وقـروش ثـم أخرجـت رصة فيهـا ر... ًوفتحت صندوقا 

ًوهلالت فدفعت إىل ربعا من الرشاديات ، وقالت يف كل مجعة لك مثـل هـذا 
 . ))ِأنت كأمي التي حرمت منها : ... فقلت هلا ... وأزيد 

ًللكاتب جانبا من شخصية املطلقـات والتـي ) حسناء ( ثم ترسد املطلقة 
طلقات التي يمكن لـه يقاسمنها يف احلب والعاطفة واحلنان فتصف له أحد امل

إن معنـا يف هـذه الـدار بعـض : ثـم قالـت  :((اللجوء إليها يف وقـت الـشدة
إذا ضاقت بك املسالك واحليل فاجلـأ : املطلقات وأرتني واحدة منهن وقالت 

                                                
   .٢٤٤ ، ٢٤٣ ، ٢٤١ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص : انظر )١(
   .٢٤٥ ، ص السابق )٢(



 
 

 

١٧٥  

ألهنا تعلم حقائق األمـور وتكـتم ... إىل هذه السيدة فإهنا ستعينك وجتريك ، 
 . )) األرسار وحتافظ عىل ود اجلار

ًوكأن هذه املطلقة نموذجا إجيابيا يقدمه الكاتب برهانا ضد نظرة املجتمع  ً ً
 .القارصة والظاملة للمطلقة 

 فهـي يف نظـرهم خمطئـة،ولو مل تكـن كـذلك ملـا ًفاملجتمع يراها غالبا سيئة خمطئـة
ـبب الطـالق عـىل املـرأة وحـدها إن  ((: ًهجرها زوجها،فغالبا ما يضعون الغلـط وس

 من القضايا االجتامعيـة التـي يعـاين منهـا كـل جمتمـع ، وينظـر قضية املطلقة
املجتمع للمطلقة نظرة قاتلة ، ينظر إليها املجتمع عىل أهنا استهلكت واسـتنفذ 

 . )) دورها ، وأهنا مصدر للمتاعب واملشاكل
ويتبني من السري الذاتية أن الطالق قـضية معقـدة وشـائكة ، تتـداخل يف 

ية اخلاطئة ، البعيدة عن قيم الدين اإلسـالمي، واملتكئـة إحداثه عوامل اجتامع
عىل العادات والتقاليد اخلاطئة يف املجتمع،  فالطالق عـادة مـا يكـون نتيجـة 

 .لتفكري خاطئ وغري سليم 

                                                
   .٢٤٤ ، ص  رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد)١(
ــاض )٢( ــسيد العراقــي ،  الري ــة ال ــات ، بثين ــاة املطلق ــع :  أرسار يف حي ــرش والتوزي ــق للن   دار طوي
   .٢٧٥ ، ص ٢ م ، ط٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ 



 
 

 

١٧٦  

  
ًفإذا كانت املطلقة تشكل عبئا كبريا عىل املجتمع فالعانس تـشل حركتـه ،  ً

الذاتية ثانوية مهمـشة غـري رئيـسة ، رغـم حيث ظهرت شخصيتها يف السرية 
 .أمهية هذا اجلانب يف حياة املرأة 

ً هو التأخر يف الزواج ، أو عـدم الـزواج إطالقـا ، وهـو لـيس فالعنس
ًاختيارا كام يعلل بعض النساء ذلك إللتامس األعذارللمرأة ، إنام يعود إىل حال 

نتهـا عـىل املجتمـع الواقع االجتامعي، ونتيجـة لـرؤى تقليديـة فرضـت هيم
ًوعزلت النساء عزال تاما عن الرجال ، فعليه ال يعرف أي مـنهام اآلخـر ، وال  ً

 .يصل إىل صفاته وخصائصه وطباعه 
ومن تلك املظاهر التي تسبب العنوسة وتعوق املرأة عن حتقيق طموحهـا 
يف الزواج هي هيمنة التقاليد، فكثري من األرس هتتم باملستوى الطبقي، فترتفـع 
بعض األرس عـن املـصاهرة األرس العاديـة ،وتـشرتط أرس تقارهبـا يف املكانـة 
واألنساب والطبقة ، لذا تبقى املرأة منتظرة وقد يطول االنتظـار حتـى يـضيع 
عليها السن املناسب للزواج ، ويف هناية األمر تكون املـرأة ضـحية لكـل هـذه 

 .األسباب أو بعضها 
                                                

  أليب احلـسن  » جممـل اللغـة« ًتأخر يف الزواج ، أو عـدم الـزواج إطالقـا ، وورد يف  العنس هو ال)١(
ّعنست املرأة إذا صارت وهي بكـر نـصف مل تـزوج ، وعنـسها ) :  هـ ٣٩٥ت ( أمحد بن فارس  ُ ٌ

 ، ١مؤسـسة الرسـالة ، ط.   ، بـاب العـني ٦٣٢ ، ص ٣وقد يقال يف الرجل عانس ، ج.  أهلها 
 . م  ١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤



 
 

 

١٧٧  

فـسها ولرغباهتـا كحرصـها عـىل وبعض األسباب تكون راجعة للمرأة ن
مواصلة مراحل التعليم كلها دون أن يكون هناك عائق كالزواج ، أو انشغاهلا بالعمل 
املستمر فتغض الطرف عن الزواج ، وتنادي يف داخلها بأن تكون املرأة القوية املنطلقة 

 .إىل أهدافها بروح سامية ، املرتفعة عن مطالب اجلسد ورغائبه 
مل تكن إىل  ) العنوسة (   أن هذه الظاهرة - استقراء للسري  بعد-وقد تبني 

العهد القريب منترشة ، وشائعة بسبب الزواج املبكر املقيـد بتقاليـد املجتمـع، 
 .وكثرة تعدد الزوجات 

لذلك مل تظهر العانس يف كتب السري الذاتية إال عنـد عزيـز ضـياء الـذي 
ويف بيـت  ((: يقول ه معهـا،صادف وهو صغري بنت جرياهنم الكربى فيحكي قصت

وحني رأتني السيدة أسامء كربى بنات احلاج بشري ، أخذتني يف يدها ، ... الصابوين ، 
أخرجت مـن صـندوق ... مل يكن لدهيا أطفال ، ولعلها مل تتزوج قط ... إىل غرفتها 

 . )) تناولتها منها ، بينام احتضنتني هي وقبلتني... ًصغري قطعا من احللوى 
ضح األمل النفيس البالغ الذي تداريه أسـامء بنـت احلـاج بـشري داخـل ويت

مل خترتها بمحض إرادهتا ، وبكامل وعيها ، ناهيك  : ((مشاعرها وهي مشاعر 
عن أن العنوسة تتناقض وطبيعة املرأة كإنسان ذي حاجة جنسية ، وال ختلو يف 

 . )) أسوأ األحوال عن يشء من مشاعر األمومة
                                                

   .٤٩ حيايت مع احلرب واحلب واجلوع ، عزيز ضياء ، ص )١(
 ، ١دار احلـوار للنـرش ، دمـشق ، ط.   أزمة املرأة يف املجتمع الذكوري العريب ، بـو عـيل ياسـني )٢(

   .٨٤ م ، ص ١٩٩٢



 
 

 

١٧٨  

ياء يلمح عىل وجود مشاعر األمومـة عنـد املـرأة العـانس،  فنجد عزيز ض
ألن أسامء بنت احلـاج بـشري قـدمت لـه كـل مـشاعر األمومـة مـن احللـوى 

 .واحتضان وقبالت األمهات 
فإذا كان الطالق والعنوسة قد أثارت عند املجتمـع مـشاعر التخـوف والقلـق 

 .مأنينة والشكوى ، فإن الزواج كان بمثابة االستقرار واألمن والط



 
 

 

١٧٩  

 
ًفقد شغل الزواج حيزا من النتاج السريي ، وخاض األدباء يف أمهيه كونه  

 .يعد من أسمى املعاين اإلنسانية والتي يمكن أن تقوم سلوك اإلنسان 
فهذا حسن كتبي يف تصوره عن الزواج قد رسم احلياة الزوجيـة الـسعيدة 

 العميل ونقل أفكاره ومعتقداته ورصد نتائجها عىل املستوى الشخيص والنتاج
شعرت بعد هذا الزواج املوفق أن  :((من خالل وصف حياته الزوجية اخلاصة

احليــاة يشء ثمــني تــستحق احلــرص عليهــا ، وأن الــسعادة ليــست كلهــا يف 
األهداف التي يكدح املرء يف سبيل حتقيقها، وإنام البيت سعادة تطغى عىل كل 

ها ، وبؤسـها ، وشـقائها ، وكـذلك امتـدت متاعب احلياة ، ونكدها ، وفـشل
ًالسعادة املنزلية إىل العمل فجعلت منه شيئا حمببا ، وضـاعفت مـن رغبتـي يف  ً

 . )) اإلقبال عليه
ًفيصف عن قرب جانبا من تركيبة الزواج اإلجيـايب الـذي حيتـوي احليـاة 

 .السعيدة املحققة لألهداف التي يسعى إليها املرء 
ًعـض كتـاب الـسري لفكـرة الـزواج ، وعدمـه،فمثال ونتوقف عند تبني ب

عبداهللا مناع كانت نظرته للزواج منبثقة من أفكـار فلـسفية عديمـة،ال تـؤمن 
الزواج من حيث ) فكرة ( إن  : ((بأمهية األشياء يف الدنيا،بام فيها الزواج،يقول

 فقد كانـت حتارصهـا أفكـار فلـسفية... املبدأ مل تكن جذابة يل بالقدر الكايف 
                                                

   .٩٠ ، ٨٩ هذه حيايت ، حسن حممد كتبي ، ص )١(



 
 

 

١٨٠  

وال قيمة ليشء يف هذه الدنيا ، ولذلك رصفت .. بأن ال أمهية ليشء .. عديمة 
فالشخـصية مركـب  )) فـيام بعـدًالنظر عنه متاما ، ولقد كان ذلك خطأ تبينته 

إنساين اجتامعي تكتسب األفكار والتجارب التي تتضافر يف بناء صورة سـلبية عنـد 
 حدث مـع بة الزواج الناجح وهذا ماالزواج لكن رسعان ما تفقدها عند خوض جتر

وجد املأوى والسكن الذي يسرتيح فيه الرجال من الكاتب عبد اهللا مناع ،فاملناع 
 .وعثاء ومتاعب ومهوم احلياة املتجددة يف الزواج 

 بعـض آرائـه تكمـن يف ة املجتمع السلبية للزواج فنجـد نظرولعلنا نوجز
تزوجني وحديثهم الدائم عـن مـا الدعاية السلبية عن الزواج من قبل بعض امل

يعانونه يف حياهتم الزوجية مـن خـالف ومـشاكل ، وهـذا ينطبـع يف نفـوس 
ًومن األسـباب أيـضا .اآلخرين ويؤدي إىل التخوف من الزواج واالبتعاد عنه 

كثرة حاالت الطالق وانتشاره يف املجتمع وما يرتتب عليه من آثار سلبية عـىل 
 .األرسة والطفل 

تـاب الـسري احلـديث عـن قـصة ارتبـاطهم بـأزواجهم ويبسط بعـض ك
ويعرضون بعض التقاليد املتبعة حينذاك، فعبد الفتاح أبو مدين يذكر يف سريته 

وذات يـوم صـحوت يف  : ((كيفية ارتباطه من ابنة بنت خالته ويروهيا بقولـه 
.. الصباح، ومددت رأيس إىل اجلنينة فرأيت ابنة بنت خـالتي تكـنس اجلنينـة 

وسألت أختي عنها ، فقالت يل إهنـا كانـت متزوجـة وتطلقـت ... ا ، فعرفته
                                                

   .٢٦٢ عبد اهللا مناع ، ص  بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ،)١(



 
 

 

١٨١  

 . )) اخطبيها يل: وعندها طفلة صغرية ، فقلت هلا 
ومن روايته نجد أن زوجته املستقبلية مطلقة وحتتضن ابنة ، لكن مل جيد يف 
ًنفسه مانعا من االرتباط منها ، وهذه الرؤية نادرا ما تتقبلهـا نفـوس الرجـال  ً

 .اآلن 
وحتدث عبد العزيز الـسامل عـن بعـض التقاليـد واألعـراف التـي كانـت 

 .ومازالت متامشية مع مقتضيات احلياة االجتامعية 
فقد كان البحث عن الزوجـة أمـر متعلـق بـاألم واألخـوات وحمـاولتهم 

 .لرتشيح الزوجة املناسبة والتي ال تتجاوز نطاق البلدة وأرسها 
والدته لذلك فصارت تـرسد لـه أسـامء وحني قرر السامل الزواج حتمست 

 .  ومواصفات البنات الاليت هن ملء السمع والبرص
ًلكن السامل أراد زوجة تنسجم معه ومع فكره، ألنـه قـد نـال قـسطا مـن 

 .التعلم الذي يشفع له بالزوجة املتعلمة 
  ويف بلـد شـقيق « : فكتب له القدر الزوجة التي كان يبحث عنها، يقـول 

  ُهييء يل زوجة املستقبل التـي كتبـت يل ، وأنـا أبحـث عنهـا ، لقـد كان القدر 
  كانــت املــصادفة وحــدها هــي التــي قــادتني إىل رؤيــة فتــاة شــدت انتبــاهي 

                                                
   .٢٠٠ حكاية الفتي مفتاح ،عبد الفتاح أبو مدين ، ص )١(
   .١٢٧ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص :  انظر)٢(



 
 

 

١٨٢  

ًوتوقفت كليا عنـدها ، وانجـذبت إليهـا مـشاعري ، وكانـت نظـرة حمـدودة 
 .  »ومصادفة عابرة

دها الــود فــتم الــزواج وســارت الرحلــة الزوجيــة يف هــدوء وانــسجام يــسو
 ومل يغفـل كتـاب  وكل ذلك بسبب تريث ونظـرة الكاتـب للـزواج ، . واالستقرار 

السري اإلشارة إىل قضية الزواج املبكر ، والتي تعد من قـضايا املجتمعـات اإلنـسانية 
العامة ، فقد أشاروا إىل أن الزمن املمتد يف بدايات النهضة ، كان أغلب عـاداهتم فيـه 

وكان من عاداهتم أيـضا تـزويج الفتـاة الـصغرية مـن رجـل  ،هو التبكري يف الزواج
 .يف العمر بمراحل قد تتجاوز عمر أبيها يكربها 

ًوقد ذكر عزيز ضياء يف سريته الذاتية نموذجا ملثل هـذه الزجيـات والتـي 
 :كانت موضع استنكار منه وتساؤل لفرتة طويلة من الزمن

  ينبغـي أن ال أجـد قـد ... كنت أعـرف الفتـاة التـي تزوجهـا مهـدي  ((
  ًحرجا أن أقول اليوم أهنا كانـت مجيلـة فاتنـة ، وهـي يف سـن اليفـع والتفـتح 

وال أخفـي أن .  ًللحياة ، وأن مهدي يوم تزوجها ربام كان أكرب من أبيها سـنا 
موافقة أبيها عىل هذا الزواج كانت موضع تساؤل واستنكار يف ذهني إىل وقت 

 . )) طويل
ا عبد احلميد مـرداد عـن وضـع الـزواج يف الـسابق وحالة أخرى يذكره

                                                
   .١٢٨ ، ص  ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل)١(
   .٧٣١،  ٧٣٠ حيايت مع احلرب واحلب واجلوع ، عزيز ضياء ، ص )٢(



 
 

 

١٨٣  

وباألخص وضع الفتاة التي مل تبلغ العرشين وتتزوج من رجل كبري يف السن، 
وكان بعض احلارضين من الفضوليني أو الطفيليني يتساءلون ملاذا يقام مثل  ((: يقول 

العروسـة ولقد سألت عاميت الكبار فقلـن يل ألن ... هذا الفرح والعريس كبري السن 
 . )) ًصغرية السن جدا بالنسبة للعريس إذ مل تبلغ العرشين

وهذه الظاهرة أخذت من اهتامم الكاتب أمحد قنديل فـذكر قـصة الـشيخ 
  وأؤكـد أن الـشيخ عـودة كـان يعيـشها  : ((عودة مع زوجته اجلديدة، بقولـه 

منـذ بدليل أنه يف هذه السن كان قـد أعـرس ...  بالطول والعرض - احلياة -
شهور قليلة بزوجته الشابة زينة التي كان يتخذ كفنان بـارع مـن شـباهبا مـادة 

 يف - وبني زوجته القديمة - جديدة -فكاهة وسخرية ومتثيل حني يقارن بينها 
 . )) كل يشء

فقد كان مـن الطبيعـي .  وهي ظاهرة اجتامعية كانت من أهم ظواهر الزمن املايض 
 . الستني دون النظر ملصري هذا الزواج أن تزوج فتاة العرشين لرجل

وهذا ما يؤكده األديب عبد العزيز اخلويطر فقد نقل قـصة  الـسيدة التـي 
كانت يف سن جدته وهي امرأة مرحة ورصحية وذات عقل وكانت صـغرية يف 

  .السن عندما زوجوها ألول مرة

                                                
   .٤١٠ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )١(
   .١٣٠ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )٢(
   .٢٣٦ ، ص ٢، عبد العزيز اخلويطر ، ج » ملحات من الذكريات«  وسم عىل أديم الزمن  :نظرا )٣(



 
 

 

١٨٤  

تمـع ومناقشة ظاهرة الزواج املبكر من قبل الكتاب يكشف لنا حاجة املج
لتوعية معرفية بأرضار الزواج املبكر ، وأنـه مـن األمهيـة معرفـة التكـافؤ العمـري بـني 

ًالزوجني كي ينتج جمتمعا متجانسا منسجام يضم رؤية طموحة مستقبلية  ً ً. 



 
 

 

١٨٥  

 
ًواجه تعليم املرأة ، والتعليم احلـديث بعامـة رفـضا واسـتنكارا مـن فئـة  ً

املرأة وعىل املجتمع مـن موجـة التحـديث  فهـم املتشددين الذين خيشون عىل 
يرون أن تعليم املرأة سوف يسهل هلا الطريـق إىل يشء مـن املفاسـد اخللقيـة ، 

 .ويعززون هذا اخلوف بشواهد من واقع املرأة يف بعض األقطار العربية 
لكن ظهرت املرأة املتعلمة، وقدم بعض كتاب السري الذاتية نـامذج هلـا، فـصور 

ا يف البدايات وهاجس تعليم أبنائها، وطموحها الشديد يف حصوهلم عىل حال تعليمه
 .أعىل الدرجات العلمية،وفائدة التعليم يف تسيري أمور حياهتا

والتي ظهرت بـصورة ) فاطمة ( فمن النامذج ما قدمه عزيز ضياء عن أمه 
 .األم املتعلمة الساعية إىل املحافظة عىل أرسهتا وابنها 

سريته الذاتية جوانـب مـن حيـاة أمـه املتعلمـة وعـرض فتناول عزيز يف 
  مواقف هلا فبتعليمها استطاعت أن تؤجر الدكاكني،و تـأمن حيـاة كريمـة هلـا 

أنا بكرة يف الـضحى ، اجـي باخلمـسة ... وانتي ما قرصيت يا بنتي  :((والبنها
 جنيه ، والسند تعريف تكتبي اسمك ؟؟؟ وال عندك مهر ؟؟؟

 ...ا أكتب واقرأ أن...  أيوه يا عمي -
وترى أنا ... ونروح سوا نشوف الشهود ... متيض يل السند ...  خالص -

 موافقة ؟؟؟.  من بكره رايح أبسط يف الدكانني 



 
 

 

١٨٦  

 . )) ربنا يبارك لك... موافقة يا عمي 

  : ويف موقف آخر يشري ضياء إىل أن أمه قارئة وأهنا امـرأة متعلمـة، يقـول 
  واسـتغرقت يف القـراءة .. وأخذت تقرؤهـا .. يدها نرشت الورقة التي يف  ((

وبطبيعة احلال مل أفهم أكثـر مـن أن الورقـة التـي يف يـدها وظلـت ... وقتا ، 
 . )) تقرؤها هي احلكم ، بطالقها من أيب

ًوكثريا ما يستخدم عزيز ضياء يف سريته وصف الشعور النفيس بالزمن يف 
اه يعيـد تـصوره بـصيغة احلـارض رسده لألحداث فالزمن املـايض البعيـد نـر

فيحاول أن يوازي بـني الـزمن املـايض بأحداثـه الـرسيعة ، والـرسد احلـارض 
بصورة جتسد املوقف فيعيش القـارئ كأنـه داخـل تسلـسل تـصويراته رغـم 

 .قرصها إال أن اجلمل الزمنية املدجمة أدت املعنى بتجويدات عالية 
م الذي يوظف التعليم لبنـاء وكانت أم عزيز ضياء من الطراز األول املتعل

مستقبل األبناء فعندما ختلف ابنها عن الكتاب أكثر من ثالثة أيام تنبهـت بـأن 
، ) بجـزء عـم ( لـذلك فقـد جـاءتني  ((ًهذا سيجعله متخلفـا عـن زمالئـه 

وأخذت جتلسني أمامها بعد صالة املغرب وتعلمني أن اقرأ الكتابـة املطبوعـة 
ما كانت حترص عىل أن أفهـم التجويـد كانـت دون حاجة إىل اللوح وما أشد 

ًتقرأ قراءة جمودة ثم ترشح يل قواعد التجويد رشحا وافيا ً (( . 
                                                

   .٢١٢حيايت مع احلرب واحلب واجلوع ، عزيز ضياء ، ص  )١(
   .٤٠٥ق ، ص  الساب)٢(
   .٤٩٧، ص نفسه  )٣(



 
 

 

١٨٧  

وبني عزيز بأن الفضل يف حفظه لقواعد التجويد يرجع إىل أمه ألن مشايخ 
  العريـف ( مل أسـمعه مـن  ((الكتاب يكتفون بالقراءة املجـودة دون رشحهـا 

يف حممد بن سامل ألهنام كانا يكتفيان بأن نقـرأ قـراءة أو من الشيخ العر) حممد 
إذا .. جمودة دون إفهامنا السبب يف هذا النوع من القراءة ولعيل ال أبالغ اليـوم 

قلت أين تعلمت قواعد التجويد ، ومازال أذكر أكثرها حتـى اليـوم مـن أمـي 
 . )) رمحها اهللا

 التعليم وتـذكره بأمهيتـه، ٍوليس هذا بغريب من أم متعلمة تدفع بابنها إىل
أنـت يـوم الـسبت  :((وبأن املستقبل ال يكون إال بالتعليم والذهاب للكتـاب

وعشان الواحـد يـسري ... ّتروح الكتاب وتتعلم وبعدين تشتغل شغل الكبار 
ّالزم يروح الكتاب ويتعلم وكامن يمكن يشتغل شـغل ... زي هادول املشايخ 

يعنـي ) حكيم ( وال يمكن ) حماسبجي  ( ويمكن) باشكاتب ( األفندية يعنى 
 . )) دكتور

نجد أن مهام أم عزيز ضياء مل تتوقف عند الواجبات املعتادة املتعلقة بأمور 
املنزل بل أهنا ذهبت إىل ما هو أبعد من ذلـك حـني أسـهمت يف تعلـيم ابنهـا 
ًوتشجيعه ، وزرع الطموح بداخله ، وحثه عىل أن يبني لـه مـستقبال واضـحا  ً

 .ًاهرا ز

                                                
   .٤٩٨ ، ٤٩٧ ، ص  حيايت مع احلرب واحلب واجلوع ، عزيز ضياء)١(
   .٤٦٠ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

١٨٨  

وال يقترص التعليم عىل أم عزيز ضياء بل تشاركها جدة الكاتـب عبـد اهللا 
  كانـت  :((مناع حيـث دفعتهـا احلاجـة إىل التعلـيم ومـساندة األرسة الفقـرية

مهنـة ) جـديت ( وقـد احرتفـت صـديقتها ... حسينة معلمة قرآن ) الفقيهة ( 
لقـرآن للبنـات يف منـزل ًالتعليم مثلها فيام بعد أيضا فكانت تدرس اهلجـاء وا

) مساعدة ( تعمل ـلالعائلة بحارة البحر بعد أن وجدت أن ال مفر أمامها غري أن 
 . ))  وأمهام- شقيقي وأنا -) اليتيمني ( هذين 

فجعـل مـن  )) متوسطة احلال أقرب إىل الفقر منها إىل الغنـى ((ووضع األرسة 
 .ن املستوى املعييش الرضوري اإلقبال عىل العلم وحماولة الرفع م

ـناد تعليمـه ومـسؤولية  ومن نامذج املرأة املتعلمة ما وصفه عبد احلميد مرداد من إس
 : توسمه بمالمح الباديةتثقيفية وحترضه لعمته الصغرى بعد

وجردين من الثياب البدوية وأسند تعليمي الوضوء والصالة لعمتـي الـصغرى  ((
 . )) ي ومتدينيوجعلها مسؤولة عن تثقيفي وتعليمي وحتضري

ًفنحلظ أن لعمته دورا كبريا يف تأسيسه العلمي وبداياته يف التعليم عززها  ً
وما أن وصلت إىل الدار حتى استقبلتني العمة الصغرية وحفظتني  : ((،بقوله 

وهكـذا حتـى انتهيـت مـن حـروف ... ًالواجب غيبا وكتابة عىل لوح صغري 

                                                
   .٢١ بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص )١(
   .٢١ السابق ، ص )٢(
   .١٢٣ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )٣(



 
 

 

١٨٩  

 . )) ها اهللاهلجاء بفضل مذاكرة العمة الصغرى رمح
ًويف السرية الذاتية نجد تنوعا للمرأة املتعلمة فنرى يف سرية حسن نصيف 

التي كانت من املتحدثات املثقفـات وصـاحبة ) حممد بادكوك ( والده صديقه 
مـن الـسيدات املتحـدثات  : ((لقاءات وحمارضات يروي حسن عنها بقولـه 

تأخـذ يف إلقـاء حمارضاهتـا ًنذهب خصيصا لزيارهتا يف جدة مـع األخ حممـد ف
 . )) وأحاديثها من وراء ستار

  باملرأة املتعلمة التـي كـرست - يف النص السابق -احتفل حسن نصيف 
املعتقدات اخلاطئة التي ترصح بـأن تعلـيم املـرأة سـوف يـسهل هلـا الطريـق 

ة ًفقد أثبت بنموذج بأن املرأة املتعلمة أكثر وعيا من اجلاهلـ. للمفاسد اخللقية 
تعمـق صـورة وعيهـا ) من وراء سـتار ( باملفاسد ، كام أن لقطة تدريس املرأة 

 .باألمور التي ترض وتفسد واألمور الصاحلة التي تنفع املرأة وتنتفع هبا 
ومن اللمحات العارضة للمرأة املتعلمة ما أتى به أمحـد قنـديل يف سـريته 

بناء الوادي والتحليق هبم ورغبتها يف بسط العلم بني أ) مزنة ( عن فتاة الوادي 
عرفـت أن مزنـة  ((نحو أفكار وأحالم وتطلعـات تتجـاوز مـا وراء الـوادي 

وأهنا حتاول مع قيامها بتعليم ... وأهنا تقرأ وتكتب ... تعيش مع أمها وجدهتا 
أخيها وبعض الصبية من جرياهنا ببث نوع جديد عىل القريـة مـن التطلـع ملـا 

                                                
   .١٢٩رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )١(
   .٣٣ مذكرات طالب ، حسن نصيف ، ص )٢(



 
 

 

١٩٠  

ا بام تشيع يف جلستها اخلاصة الرائفة مـن أفكـار وراء حدود الوادي بني أتراهب
 . )) وأحالم

وعىل الرغم من أن الكاتب مل يذكر كيفية تعلم مزنة إال أنا نلحـظ وجـود 
 .،وبعد موحي بتعلمها ) مزنة ( ملمح لوعي 

) اخلالـة حـسينة ( ومن النامذج التي قدمها أمحد السباعي للمرأة املتعلمة 
الواعية التـي متلـك دار كتاتيـب تعلـم فيـه البنـات فهي صورة حسنة للمرأة 

القراءة والكتابة ، لذلك تعد من طالئع الطبقة املستنرية بسبب حفظها للقرآن 
الكريم ، وحفظها لقصيدة الربدة واهلمزية عن ظهر قلب ، ولرباعتها يف قـراءة 

 ) .اجلوشن ( دالئل اخلريات وحزب 
ن خربهتا العلميـة فيبعثـوا إليهـا من الطبيعي أن يستفيد الناس م ((فكان 

بصغرياهتم يتعلمن عندها القراءة ، وبعض ما تيرس من القصائد واملوالد التـي 
 . )) كان ليحرص الناس عىل جتويدها يومذاك

ويف زمن متقدم يقص عبد العزيز املهنا تأثري زوجته املتعلمة عـىل أرستـه، 
تدريس وتربية األبناء فكانـت وبأهنا أبدعت يف تطبيق ما درسته فهو ظاهر يف 

زوجتي متعلمة وتطبق ما درسته ، بل تبدع  ((بحق املكمل احلقيقي للمدرسة 
ًيف التطبيق ، فقد كانت مع بناهتا وأبنائها يف سنيهم األوىل تربية وتدريسا ، فهي 

                                                
   .١١٧ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )١(
   .٢٩ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )٢(



 
 

 

١٩١  

 . )) مكملة ملا حتققه املدرسة ، إن مل تكن املدرسة تكمل ما حتققه األم
نصوص السابقة نجد أن معظم الكتاب الذين كتبوا عن املرأة وباستقراء ال

النهـضة العلميـة يف احلجـاز ،  ((املتعلمة ينتمون ملنطقة احلجاز ومن املعلـوم أن 
.  نـسائية  كانت أسبق من املناطق األخرى ، ومن الطبيعي أن تواكبها هنضة علمية

ني ، الذي سـمح بتوافـد خاصة وأن منطقة احلجاز موقعها اجلغرايف والتارخيي والدي
احلجاج والزوار إليها ، خيوهلا لظهور التعليم النسائي نتيجة اتصاهلا بالـدول العربيـة 

وقد عربت السري عـن ذلـك يف )) رى ، التي سبقتها يف جمال التعليم النسائيخاأل
 .أكثر من صورة كام سبق

                                                
/  هــ ١٤٣٢ رحلتي مع املوت ، عبد العزيز املهنا ، مكتبة امللك فهـد الوطنيـة أثنـاء النـرش ، ط )١(

   .٦٢ ، ص ٢٠١٠
بمناسـبة مـرور عـرشين (  تعليم املرأة يف اململكة العربية السعودية وازدهاره يف عهد امللك فهـد )٢(

 ، ١، نجاح أمحد عبد الكريم الظهار ، دار املحمدي ، ط) ًعاما عىل بيعة خادم احلرمني الرشيفني 
   .١٥٦ م ، ص ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤



 
 

 

١٩٢  

 
لذاتيـة الـسعودية صـورة إن الكتابة عن صورة املـرأة األميـة يف الـسرية ا

ًحمدودة رغم انتشار األمية نظرا للزمن الذي كتب عنه أغلب الكتـاب ، وهـو 
ًزمن كان التعليم فيه للمرأة نادرا وقليال ، مما دعا إىل االهتامم بـاملرأة املتعلمـة  ً
وتشجيعها حتى ولو كانت كتابتها رديئـة ، ومـن هنـا نجـد بعـض املبـدعني 

مستعارة نـسائية للوصـول للنـرش الـرسيع والـدعم الرجال يتوسلون بأسامء 
املعنوي والتشجيع عىل الكتابة كام فعل أحد املبدعني يف زمن السدحان فحينام 

كان يرده بعـض ) القصيم ( بصحيفة ) عامل الشباب ( ًكان مرشفا عىل صفحة 
املقاالت من أقالم شابة واعدة ومن ضمنهم مقاالت لكاتبـة رمـزت لنفـسها 

ما هي ) ًشعاعا ( فكان ينرش هلا فاكتشف بمحض الصدفة أن ) ع شعا( باسم 
عثرت بني عدد من املقـاالت املحالـة  : ((إال شاب يتخفى خلف هذا االسم 

ّإيل من رئيس التحرير عىل مقال بتوقيع رصيح حيمل اسم شـاب أعرفـه حـق 
اهيك ، ن) شعاع ( وخط الكاتبة ... وراعني الشبه الكبري بني خطه ... املعرفة، 

 . )) بالشبه يف نربة اخلطاب الساخن ، وقد عقدت املفاجأة لساين
وظهور املرأة األمية وما آلـت إليـه مـن جهـل كـان سـببه نـدرة التعلـيم 

كانت عمليـة  ((واالهتامم به آنذاك، وحال العادات والتقاليد يف املجتمع فقد 
ة تعليم البنـات ، تكوين الوعي بأمهية تعليم املرأة من أصعب املراحل يف قضي

                                                
   .٣٤٣لرمحن السدحان ، ص  قطرات يف سحائب الذكرى ، عبد ا)١(



 
 

 

١٩٣  

ومل يكن الناس يف بداية األمر ، يتقبلون جمرد مناقـشة الفكـرة ، عـىل اعتبارهـا 
 . )) ًخروجا غري مألوف عام اعتادوا عليه وألفوه

ومن أسباب وجود األمية ندرة دور الكتاتيب وأدوات التعلـيم كـام ذكـر 
مل يكـن لألطفـال  : ((ذلك عبد الكريم اجلهيامن يف سريته الذاتية حيـث قـال 

  هلذا فقد كنا نعتمد عىل مـا يوجـد يف ... كتب وال يشء من األوراق والدفاتر 
... بيئاتنا من اخلامات ؛ فاألقالم من الشجر واحلرب نصنعه بأيدينا من الصمغ 

أما الورق فنستعيض عنـه بـألواح مـن اخلـشب نطليهـا بـامدة بيـضاء تـسمى 
 . )) الصالوخ

 املكان،وصعوبة احلصول عىل أدوات التعليم فـإذا وحديثه يدل عىل ندرة
  كانت هذه النـدرة يف اجلانـب التعليمـي لـدى البنـني فكيـف بمـصري تعلـيم 

 !!البنات 
ـيهن سـورة  ّويؤكد يف سريته عىل أن نساء قريته أميات وأن والدته تـدعوه ليقـرأ عل

يوسف حتى فآيت إليهن واملصحف يف يدي وأبحث عن سورة  :((يوسف أثناء جتمعاهتن
 . ))مع أهنن كلهن أميات ال يقرأن وال يكتبن ... أجدها ثم أرشع يف قراءهتا 

                                                
 هــ ، دراسـة تارخييـة ، وصـفية ، ١٤١٢ التعليم يف املدينة املنورة مـن العـام اهلجـري األول إىل )١(

ـ ١٤١٤ ، ٥٨٧ ، ص ١، ناجي حممد األنصاري ، دار املنار ، القاهرة ، مرص ، طحتليلية  . ه
 .  ٣٤ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )٢(
   .٣٦ ، ٣٥ ، ص السابق )٣(



 
 

 

١٩٤  

ّوعليه فإن والدته أمية لكن حسها ومفهومها للرتبية والتعلـيم يقـظ فقـد 
كانت حريصة عىل تعليم ابنها حيث اقنعت والد عبد الكـريم اجلهـيامن ببقـاء 

عرضـت عـيل والـديت أن  : ((هـيامن ابنها وتعليمه يف كتاب القرية، يقـول اجل
... وأن تدخلني كتاب القرية ألتعلم القـراءة والكتابـة ... أكون يف حضانتها 

 . )) وتفامهت هي مع والدي عىل ذلك فوافق... فوافقت 
  : ويؤكد اجلهيامن بأنه اكتـسب التعلـيم بمجهـودات أمـه األميـة، يقـول 

سنة وذلك بمجهود أمي رمحها واستمرت دراستي يف الكتاب ما يقرب من  ((
 . )) اهللا

وأشار عبد اهللا مناع إىل أن والدته أمية برغم أن جدته ألمه كانت متعلمـة 
ّوصاحبة كتاب   معلمـة وصـاحبة  » سـتي« وهي التي مل تتعلم بينام كانت  : ((ُ

ّكتاب«  معروف ، وأذكر أنني عنـدما سـألتها عـن ذلـك ؟ أجـابتني وهـي  » ُ
...  » سـتك« وبدأت بحفظ القـرآن عـىل يـدي ... ولت لقد حا« : تضحك 

ّفقد كانت صعبة عيل وعىل كثري من  » الكافرون« لكنني مل أستطع جتاوز سورة 
 . )) !!وتوقفت ... فرسبت فيها .  البنات 

فهي وترائبها .  والسبب يف أميتها يكمن يف صعوبة التعليم وطرائق تعلمه 

                                                
   .٣٤ ، ص  مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن)١(
   .٣٥ ، ص السابق )٢(
   .٢٦٣ ، ٢٦٢ بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، ص )٣(



 
 

 

١٩٥  

ة ممـا سـبب هلـن صـدمة نفـسية يف جتـاوز مل يتمكن من حفظ الصور الـصغري
 .األصعب فيام بعد ، فكان قرار التوقف عن التعليم 

ومن املالحظ أن املرأة منذ أول صعوبة يف التعليم توقفت هذا ألهنا ال جتد 
ليس هذا بغريب عىل املرأة ، فالرجل نفسه ال يرى  ((أمهية يف نفسها للتعليم فـ

 . )) اإلناثالتوسع يف تعليم األبناء فكيف ب
 »  أم جاهلة وعظيمـة« ًوأفرد عبد العزيز الربيع ألمه فصال وسمه بعنوان 

حتدث فيه عن مميزات هذه السيدة وأهنا تتمتع بقلب ذكي وذهنية واعية فرغم 
جهلها وأميتها فإهنا تستطيع قراءة بعض السور الطويلـة مـن القـرآن الكـريم 

  ومـن طرائـف هـذه الـسيدة  : ((ول وهو أمر حري الكاتب قبل أن حيرينا، يقـ
ًأهنا امرأة جاهلة أو أمية ال تقرأ وال تكتب وال متيز حرفا من حرف ومع ذلـك 

وهـذا أمـر مل أسـتطع لـه ... فهي تقرأ بعض كبار سور القـرآن يف املـصحف 
 . )) ًتفسريا

   الربيـع فقــد اكرة احلفـظ التــي متيـزت هبـا والـدةولعـل هـذا راجـع لـذ
ً من آيات القرآن وكثريا من األحاديث النبوية الرشيفة وكثريا ًحفظت كثريا (( ً

 . )) من املعارف والطرائف

                                                
   .٨٣ قضايا املرأة السعودية من خالل الرسد ، حممد عبد اهللا العوين ، ص )١(
   .٢٧٢طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص  ذكريات )٢(
   .٢٧٢ السابق ، ص )٣(



 
 

 

١٩٦  

ًوقدمت والدة الربيع مثال مرشفا للمرأة األمية احلريصة عىل جعل البيـت  ً
ًمسكنا للسعادة وللهدوء واحلب ، وإبعاد كل املؤثرات التي قد تصيب نفـسية 

ــيهم ــؤثر عل ــاء أو ت ــ :((األبن ــي وإىل حــسن أن الف ــود إىل أم ــرب يع   ضل األك
إدراكها ملسئولياهتا جتاه أوالدها وإىل إيامهنا بأمهية جو البيت الـصايف يف تربيـة 
هــؤالء األوالد ويف إبعــادهم عــن كــل مــا يــؤثر عــىل نفــسياهتم ووجــداهنم 

 . )) وضامئرهم
 لكن عقلها.. هي أمية  (( مدين رأي واضح يف والدته فـوولعبد الفتاح أب

 . )) كبري
رأت أبنـاء  ((فوالدته مل تسلم بأن يذهب ابنها للمدارس اإليطالية حيث 

حني غزت إيطاليـا احلبـشة يف ... الليبيني حيملون إىل احلبشة ملقاتلة األحباش 
 . )) ، وقد مات الكثري منهم يف ذلك الغزو)  م ١٩٣٦( عام 

فاعرتضـت عـىل  : ((قال عنهـا ويعرتف ابنها بأهنا كانت صاحبة رؤية ثاقبة حيث 
 . )) إحلاقي باملدارس اإليطالية ، وكانت هلا رؤيتها الثاقبة

وهذا الترصف من قبل والدته ربام ال خيتص بأم جاهلة أو متعلمة فأغلب 

                                                
   .٢٧٤ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص )١(
   .٣٠ حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص )٢(
   .٣٠ السابق ، ص )٣(
   .٣١ نفسه ، ص )٤(



 
 

 

١٩٧  

 .األمهات يتساوين يف عاطفة اخلوف عىل األبناء 
املؤمنـة ًوأورد أمحد السباعي يف سريته الذاتيـة نموذجـا للمـرأة اجلاهلـة 

 .باخلرافة وهي ناتج مرحلة معينة التي سبقت مرحلة تعليم الفتاة 
ًفالسباعي يقدم وصفا دقيقا للبيئة االجتامعيـة ، وأنامطـا التفكـري الـسائد  ً ً  

  وعـن مفاهيمهـا  » سـتي« يف تلك الفرتة فهو يتحدث عن جدته التي يلقبها بـ
  اج الواقـع الـذي تعيـشه ؛ يف احلياة واملغيبات والفناء والوجود ؛ وهو مـن نتـ

  احنا ناس زي ما نـسمع مـن الكبـار نقـول  ((فهي تردد ما تلقته عن سلفها ، 
 . )) طيب

ًوتردد أقواال مبتورة من أصوهلا ، وحكايـات غـري مـسندة عـن األوليـاء 
والـصاحلني ، واجلــن ، واملالئكـة ، وشــعوذات يف العـالج والتطيــب فيــذكر 

ا اهللا تنهى عن كنس البيت عىل أثر خروج املـسافر كانت رمحه ((السباعي أهنا 
وكانت تنهى عن غسل الثياب يـوم االثنـني ألن ... منه ألن ذلك يمنع عوده 

ًصحابيا فقد ولديه عىل أثر الغسل يوم االثنني كام تنهى عن خياطة الثوب فوق 
 . )) البسه أو كنس البيت أثناء الليل

مقـدرهتا عـىل احلفـظ ، واسـتيعاهبا وال يضمر السباعي إعجابه الشديد ب
ملعلومات شتى وقصص متفرقة ، ويعيب الظروف التي مل هتيئ تعليمهـا عـىل 

                                                
   .٦٢ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )١(
   .٦٢ ، ٦١ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

١٩٨  

ترى أي مدى كانت تبلغ مـن العرفـان لـو  ((أسس صحيحة ، ويسائل نفسه 
 . )) هتيأت هلا دراسة مستقيمة ؟؟

 ويلقي بالالئمة عىل جهل املسئولني عنها والظروف التي واكبـت نـشأهتا
بحيث لو واتتها األسباب املساعدة عىل حتصيل العلم وإدراكه لكانـت امـرأة 

 .ذات شأن يف جمتمعها ،ولكانت تستطيع تربية أبنائها تربية سليمة واعية 
وتتميز شخصية السباعي بإثارة األسئلة واإلجابة عنها ولعل هذه الطريقة 

وقـد ... ًس أعوامـا ودام اشتغايل يف املدار : ((اكتسبت من عمله يف التدريس
مـامل يتيـرس تعليمـه عنـد أمهـر ... علمني التدريس وعلمني طول التجارب 

 . )) األساتذة وأكفأ املعلمني
ويف هذه اإلضاءات حيسن بنا أن نلتمس العذر للمـرأة األميـة يف ضـعف 
حيلتها عن جتاوز أميتها ، ألنه ناتج عن ظروف ومستوى الـوعي االجتامعـي 

 .آنذاك 

                                                
   .٦٢، ص  أيامي ، أمحد السباعي )١(
   .٩٥ ، ص السابق )٢(



 
 

 

١٩٩  

 
 : التقليد واالنفتاح - ١

ّتشتمل كتب السري الذاتية عىل توثيق احلياة االجتامعية السعودية ومـا مـر 
هبا من أطوار وتقلبـات ومراحـل ، ألن الفـرتة الزمنيـة التـي يتحـدث عنهـا 
ًالكتاب تكاد تكون قرنا مـن الزمـان ، وخـالل هـذه املـدة الطويلـة حـدثت  ّ

ب االجتامعي ، وتطورات يف السلوك واملفاهيم السائدة، تغريات كثرية يف اجلان
وظهرت عادات جديدة ، واختفت أخرى ، وغري ذلك من الظواهر التي تـأيت 
استجابة للمؤثرات االجتامعية والسياسية ، واالقتصادية ، والفكرية ، وتوثيق 
هذا اجلانب من الظواهر واملوضوعات االجتامعيـة يـسهم عـىل فهـم اإلنتـاج 

الدراسة االجتامعية للموضوعات يمكن أن متدنا بقدر  ((يب ومؤثراته ألن األد
َّكبري من فهم اجلوانب اخلفية التي حتدثها عملية التغري االجتامعي والثقـايف يف 

 . )) املجتمعات
ولقد حتدث معظـم أدبائنـا الـذين كتبـوا يف الـسري الذاتيـة عـن املظـاهر 

 . وما بقي وما تطور منها االجتامعية وأبانوا ما اندثر منها
فكان من أبرز ما حتدثوا عنه فيام خيص شأن املرأةهو التقليـد واالنفتـاح ، 

 .وكان يف عدة صور منها احلجاب والسفور 
                                                

/  م ١٩٧٠مكتبـة األنجلـو املــرصية ، :  التحليـل االجتامعـي لـألدب ، الـسيد يـس ، القـاهرة )١(
   .١١٩هـ ، ص ١٣٩٠



 
 

 

٢٠٠  

ًويعد احلجاب جانبا من تركيبة املرأة الـسعودية ، ومـن أعظـم اهتامماهتـا 
لبيئة اإلسالمية ، الدينية، وترجع هذه االهتاممات ملالمح املجتمع املحافظ ، وا

وللرتبية املتدينة ، ومع ذلـك ؛ فحجـاب املـرأة مل يمنعهـا مـن التواصـل مـع 
 - كام تـصوره الـسرية الذاتيـة -املجتمع ، وأداء أدوارها ، واملطالبة بحقوقها 

والدة عزيز ضياء مل يمنعها من اخلروج للـشارع والبحـث ) فاطمة ( فحجاب 
... ما هنضت أمي ، وأخـذت تلـتمس مالءهتـا ورسعان  : ((عن أبيها، يقول عزيز 

عىل جبينها لتسدهلا ) البيشة ( أخذت ترتدهيا عىل عجل ، وحتكم عصب ما يسموهنا 
 . )) عىل وجهها ، كام هي العادة عندما خترج إىل الشارع

ًوأيضا عند ذهاهبا للمحكمة لطلب الطالق مل تتخل عن حجاهبـا يـصف 
وكانـت يـدي مـا  : ((ا من املحكمة ويقول عزيز ضياء حالة أمه بعد خروجه

وقد لفت نظري أين أحسست هبـا بـاردة كـالثلج ، وحـني ... تزال يف يد أمي 
، رأيت البيـشة مبللـة أدركـت أهنـا ) البيشة ( رفعت رأيس إىل وجهها خلف 

 . ))كانت تبكي يف صمت 
 يف ومن خالل الرسد السابق نجد اهتامم عزيز ضياء بنسق التـوازن املثـايل

فيه يتوازى زمـن كتابـة األحـداث يف الـنص  ((صياغة احلكاية بجملها؛ ألن 
الرسدي مع زمن وقوعها ، فتتابع األحداث كام تتتابع اجلمـل عـىل الـورق يف 

                                                
   .٥٩ ، ٥٨ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
  .٣٩٤ السابق ، ص )٢(



 
 

 

٢٠١  

 . )) شكل خطوط متوالية ملتحمة
ويرصد عبد العزيز اخلويطر بصدق التـزام املـرأة بحجاهبـا واهتاممهـا بـه 

 .لبيت بدون العباءة واستحالة خروجها من ا
فأم الصبي أو عمته أو خالته ال تستطيع أن ترتك البيـت إال إذا لبـست  ((
فقد كان أكثـر نـساء ذلـك العهـد ملتزمـات باحلجـاب بـسبب  )) عباءهتا

 .أساليب الرتبية التي نشأن عليها 
ًأما يف البادية ، واألرياف فقـد يكـون مـن الـصعب أحيانـا إلتـزام املـرأة 

بتغطية وجهها وتشري إىل ذلك سرية عبد الـرمحن الـسدحان ، وذلـك الكامل 
كانت الوالـدة أسـوة  :((لكثرة األعامل التي تفرض عليها االختالط بالرجال 

... بمن سواها من نساء القرية متارس أكثر من دور داخل البيـت وخارجـه ، 
ذوي القربى ومل يكن يف السفور من حرج ، إذا كان الرجل القادم إىل املنزل من 

ّال تكلف بيـنهم وال ) أهل ( أو من أهل القرية املقربني ، فكل رجاهلا ونسائها 
 . )) حواجز

                                                
تـشكيل (ة عالمات ، السرية الذاتية يف األدب العريب السعودي ، ملتقى قراءة النص الثامن ،  جمل)١(

ــسعودية ــة ال ــسرية الذاتي ــرسدي يف ال ــزمن ال ــد ) ال    ، ٦٦، ج١٧،أســامة حممــد البحــريي ،جمل
   .٤٥٩ص 

   .١١٢ ، ص ٢، عبد العزيز اخلويطر ، ج » ملحات من الذكريات«  وسم عىل أديم الزمن )٢(
   .٣٧ ، ٣٦ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )٣(



 
 

 

٢٠٢  

 ، )) ضمن نسق جتلله حشمة الرداء ، وعفـاف اخللـق ((فالسفور هنا مرتبط 
 .ووسط إطار رشعي واجتامعي حمافظ 

أتنـا أقر ((وتصور سرية أمحد قنديل سفور فتـاة مـن فتيـات ثقيـف فقـد 
وببــساطة تــشبه بــساطة جــداهتا العربيــات .. الــسالم يف فــصاحة وشــجاعة 

أو .. سافرات الـسفور املعتـاد ال ينحـدر بـه التقليـد ... املسلامت السافرات 
 . )) جيافيه العرف

  .م السفور املرأة وحمافظتها عىل نفسها رغفالنص يكشف عن فصاحة
اح يف قضية مبالغـة املجتمـع يف ومن نافذة أخرى يظهر لنا التقليد واالنفت

عزل املرأة ، فال يصل تأثريها إىل حميطها الذي تعيش فيـه حيـث يـصل عـزل 
املرأة إىل إقرارها يف البيت ، ومنعهـا مـن اخلـروج حتـى ولـو كانـت مريـضة 
وبحاجة لقراءة الشيخ عليها وهـي الوسـيلة املعروفـة حينئـذ للعـالج يقـول 

ًوأذكـر أهنـم يف عنيـزة أحيانـا إذا أرادوا رقيـة  (( : ُاخلويطر واصفا هلذه احلالة
المرأة ذهبوا بطويسة فيه ماء ، إىل أحد املشايخ املعروفني بورعهم وتقـواهم ، 

 . )) فقرأ هلم فيها ، وجاؤوا هبا إليها ورشبتها
وهذا العزل بني اجلنسني وعدم وجود املـرأة بـصورة طبيعيـة يف احليـاة ، 

                                                
   .٣٧ ، ص  قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان)١(
   .١٧٣ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )٢(
   .١٦٧ ، ص ٢، عبد العزيز اخلويطر ، ج » ملحات من الذكريات« وسم عىل أديم الزمن  )٣(



 
 

 

٢٠٣  

ً جعل أكثر شباب ذلك الزمن ينبهر باملرأة انبهارا غريبا والبيئة اليومية هو الذي ً
ًبل باملحيط ككل فاخلويطر مثاال عىل ذلك حني سافر ملرص كان أول ما صدمه 

.  جئنا من بالد حمافظة فجأة إىل بالد متفتحة  : ((هو انفتاح تلك البالد ،يقول 
ه من هو حمـرم جئنا من بلد ليس فيه سفور ، ال يرى أحدنا وجه امرأة غري وج

 . )) هلا
وتنحو التقاليد إىل عزل املرأة وإبعادها بفصل جمالس النساء عـن جمـالس 

كان هناك جملسان  : ((الرجال وهذا ما صوره عزيز ضياء يف سريته حيث قال 
ولكـن جملـس الـسيدات كـان بـالغ ... أحدمها للرجال واآلخر للسيدات .. 

ف واإلطار الذهبي الـذي يـستوعب الـسقف ما زلت أذكر سقفه املزخر.. الفخامة 
) املـساند ( كام أذكر تلك املقاعد الوثرية املتالحقة وعليهـا .  عىل امتداده بزخارفه الرائعة 

 .  ))األخرض املشجر) بالدومسك ( وكلها مكسوة 
ّوحديثه يصور حال املجالس النسائية املعزولة ، كام أن النص يكشف عن 

لس من حيث االهتامم بالـشكل الـداخيل للمجلـس ، حالة أخرى لتلك املجا
وحرصهن عىل تزيينه ، ولعل هذا االهتامم يعود الرتباطهن العـاطفي باملكـان 
ًالذي حيتوهين طيلة الوقت ، وعليه جيب أن يكون أكثر مجاال وزينة ليكون أكثر 
جاذبية وراحة هلن ، واألطفال أكثر من يعيش تفاصيل تلك الغـرف النـسائية 

                                                
   .١٤ ، ص ٧ ، ج، عبد العزيز اخلويطر  » ملحات من الذكريات« عىل أديم الزمن وسم  )١(
   .٧٢٢ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٢(



 
 

 

٢٠٤  

زولة ، فمن ذاكرة الطفولة أشار ضياء ملعيشة النـساء يف جمالـسهن اخلاصـة املع
  : حيث تصطحبه أمه يف أمسيات النساء اخلاصة فيتذكر تلك الليـايل القديمـة 

 لقـضائها عنـد - أمـي وأنـا -كام أخذت تتعدد األمـسيات التـي تـذهب (( 
اخلالـة فاطمـة وبطبيعة احلال ، كان جملس ... صديقاهتا ، ومعارفها الكثريات 

 . )) أعني بيتها هو أحب املجالس والبيوت عندي... 
ظهرت العزلة يف السرية الذاتية بأبعادها السلبية ،وبأنامطها احلقيقية التـي 
تعيشها املرأة ولكن يف نفس الوقت رسمت لنا السرية بعـض االنفتـاح الـذي 

 يكون عمـل املـرأة يف ًيتناسب مع طبيعة املرأة وحيقق ذاهتا كالعمل ، وغالبا ما
األرياف والقرى وذلك لكثرة األعامل التي حتتاج إىل أيدي عاملة مثل الزراعة 

ًفذكر أمحد قنديل جانبا من حياة نساء الوادي وحياة .  والري والرعي وغريها 
ــم  ــزارعني فه ــشقون األرض  ((امل ــاه .. ي ــون املي ــض .. ويوزع ــون بع وجين

بل .. وبجانبهم النساء والبنات يساعدهنم يف كل يشء .. اخلرضوات واألثامر 
إهنن يف واقعهن العميل إنام يقمـن بالقـسط األكـرب يف حيـاة البيـت والبـستان 

  أو الصادرات .. من البنات حامالت القرب واردات املاء  ((و.   )) اليومية
 . )) عنه

                                                
   .٣٥٢حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص  )١(
   .١١٣ ، ١١٢ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )٢(
   .١٠٧ السابق ، ص )٣(



 
 

 

٢٠٥  

ًوأيضا تطرق هلـذا الوصـف، حليـاة نـساء القـرى الكاتـب عبـد الـرمحن 
، ... أما جديت  : ((السدحان حني أشار إىل أعامل جدته يف املزرعة حيث، قال 

  فقد تشاركه بعـض العمـل يف املزرعـة أو تـذهب إىل اجلبـال املحيطـة جللـب 
 . )) احلطب

ناث الذكور يف تنفيـذ كـل األعـامل ففي بيئة السدحان القروية تشارك اإل
املتصلة بالزراعة من حيث احلرث ، والبذر ، والسقاية ، ومحاية للحـصاد مـن 

  .اجلراد والطري
وال ينحرص دور املرأة القروية وعملها يف الزراعة وحـسب، بـل امتـد إىل 

الريفـي ) الـديكور ( كان  ((تزيني املنازل ، وخاصة قاعة استقبال الضيوف فـ
ًقدا وجمهدا يف آن ، مع احلد وهي رسم خطوط متوازية بألوان زاهية تبدأ من ... ً

ًالفاصل بني اللونني األبيض واألخرض ثم تتدرج صعودا ، لتصل يف بعض احلاالت 
ًإىل أربعة أو مخسة خطوط تبعـا ملكانـة أهـل البيـت وقـدرهتم عـىل اإلنفـاق ، وقـد 

 . )) م بالتنفيذتقو) امرأة حمرتفة ( يستأجرون هلذا الغرض 
أما عبد العزيز اخلويطر فيرسد عن أمهية العمل بالنسبة للمرأة ، وأنه جزء 
من حياهتا اليومية ، بل قد يعرتض املرأة بعض العوارض كأن تضع مولودهـا 

                                                
   .٥٨ قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص )١(
   .١٢٨السابق ، ص :  انظر )٢(
   .١٢٤ ، ١٢٣ ، ص  نفسه)٣(



 
 

 

٢٠٦  

وهي تعمل فتجدها تكمل العمل يف قوة وثبات ، حيث يمتزج فرحـة املولـد 
فجاءها املخاض ... مل يف احلقول ، كانت تذهب وتع : ((بإكامل العمل يقول 

ً، فولدت مولودها ، ورسته ، ومهدته ، ووضعته قريبا منهـا ، ) تروس ( وهي 
ثم أكملت عملها ، وعادت بابنها إىل بيتها حتمله ، مستقبلة بفرحة مـن أهلهـا 

 . )) وفخر
أما أعامل نساء أهل املدينة فقد عنى برصدها الكاتب عزيز ضياء، فنلحظ 

ح احلياة التي عاشتها املـرأة يف ذلـك الـزمن فقـد مارسـت أمـه اخلياطـة مالم
ْمنْسج ( قالت أمي إهنم يسمونه يف املدينة  ((والتطريز  َ وأهنا تعـرف التطريـز ) ِ

  ، وكانت تؤجر الدكاكني التي ورثتها عن أبيهـا ومتـيض مـستنداهتا  )) عليه
وترى أنا من ... شهود ونروح سوا نشوف ال... متيض يل السند .. خالص  ((

  ربنـا يبـارك .. موافقة ؟؟؟ موافقـة يـا عمـي .  بكرة رايح أبسط يف الدكاكني 
 . )) لك

 فقد - فهي جزء من عملها اليومي -وال نغفل عن اهتاممات املرأة بزينتها 
إنام جتد سفاء من  : ((نقل عبد الرمحن الظاهري يشء من اهتامماهتن حيث قال 

.. ثم تفرق الرأس عىل قـرنني كبـريين !! ب وحتت احلدقة الكحل فوق احلاج
                                                

   ، ٢٦٢ ، ٢٦١، عبـد العزيـز اخلـويطر ، ص  » ملحـات مـن الـذكريات«  وسم عىل أديم الزمن )١(
   .٢ج

   .١٤٨ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٢(
   .٢١٢ ، ص  السابق)٣(



 
 

 

٢٠٧  

! ... ومشطته بمسحوق أمحـر ) اخلبط ( أو أربعة قرون بعد أن غسلته بالسدر 
ًفمن كانت مـنهن مـورسة رصـعت حلقـة يف الناصـية ، وزمامـا يف األنـف ، 

ًومعضدا يف اليد ، وخلخاال أو حجاال له يف الرجلني رنني  ً ً! (( . 

 النامذج املقدمة نستخلص تقلص دور املرأة العاملة يف املدينـة ومن خالل
ًبينام يكون عملها فعاال يف القرى واألرياف فنجـدها امـرأة جمتهـدة يف كـسب 

 .رزقها ، ساعية إليه دون امتهان خللقها أو كرامتها 
 : العادات والتقاليد - ٢

الجتامعيـة ، تعرضت السرية الذاتية السعودية لبعض العادات والتقاليد ا
ورصدت النشاط االجتامعي ووسائل التسلية والرتفيه القديمة هلذا املجتمـع، 
ُوكان من أبرز ما حتدث عنه الرقصات الـشعبية التـي كانـت إحـدى وسـائل 
التسلية الشائعة يف املجتمع ، وقد سعى الكاتب أمحد قنديل إىل إيضاح طبيعـة 

ففـي  . ((لية يف جمتمع الـوادي تلك الرقصات وأهنا أهم وسائل الرتفيه والتس
ليلة اجلمعة كان موعد احلفلة اجلامعية التي انتظرها الكل والتي تقام عقب كل 

 . )) - يف الوادي -موسم حج 
فنجد إقامة هذه الرقصة ال يكون إال بعد موسم احلـج، ألن اجلميـع قـد 

فها استنفع وغنم من خرياته فيودع هذا العام بحفلة رقص خليطي ،كـام وصـ
 .الكاتب 

                                                
   .٤٦ تباريح التباريح ، أبو عبد الرمحن الظاهري ، ص )١(
   .١٢٣ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )٢(



 
 

 

٢٠٨  

اصـطفت مجاعـة ) ... اخلليطي ( من صور رقصات تلك الليلة رقصة  ((
ًمن شباب الوادي صفا طويال  كـام اصـطفت قبـاهلم مجاعـة مـن الفتيـات ... ً

كام .. ًوقد قام منفردا عىل رأس طابور الشبان فتى بارز الوسامة ، ... امللثامت 
ت اجلامعة الرقصة باألهازيج وافتتح... قامت منفردة عىل صف العذارى فتاة 

تداخل الصفان دون التحام يف إقبال وإدبار ، حيث تنـسل كـل فتـاة مـن ... 
وهكـذا احلـال بالنـسبة .. الفرجة املقدرة هلا بميزان وبحساب بني كل شابني 

 . )) لكل شاب بني كل فتاتني
وهذه الرقصة التي حتدث عنها قنديل توضح أوضاع املجتمع يف الـسابق 

ًيف كان رقص الفتيان مع الفتيات أمرا طبيعيـا وموجـودا لكنـه يف نطـاق وك ً ً
 .احلشمة وتقليد حيفه احلياء 

وقد شاركت املدينة القريبة يف مثل تلك الرقصات فعبـد اهللا منـاع يـرسد 
الـذي ) الزير (  التي قدر له أن يشاهدها يف طفولته ، ويندهش ) الزير ( حفلة 

 إىل -يف البيـوت ..  حافظات امليـاه -) أزيار (  الـيعتمد يف أساسه عىل حتويل
ًوقد لبـسن ثيابـا شـفافة مزركـشة فـوق ... طبول عالية يدققن ويغنني عليها 

أما األخريات فقد كن يمألن باحـة احلفـل املـستطيلة برقـصات .. مالبسهن 
 . )) مجاعية شعبية رائعة

                                                
   .١٤٢ ، ١٢٣ اجلبل الذي صار سهال،أمحد قنديل ، ص )١(
   .٨٠ بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص )٢(



 
 

 

٢٠٩  

ًا لتنوع البيئات ، ومن خالل الرسد يتضح أن الرقصات الشعبية تتنوع تبع
واختالف مواقعها فالبيئة القروية تشهد اخللط بني الرجال والنـساء، وتعتمـد 
عىل األهازيج واحلركات املنظمة بني الراقصني ، أما املدينة فحفلت بألوان من 

فذكر عزيز ) العود ( و) الزير ( األدوات املوسيقية املتاحة يف ذلك العرص مثل 
 .يف جمالس النساء ) طار أبو شناشن ال( ضياءوجود العود و

) عزيـزة عثامنيـة ( مل أكن أجهل العود يف الواقـع إذ كنـت أرى اخلالـة  ((
ويف اجلانـب اآلخـر مـن ... حتتضنه وتعزف عليه وتغنـي بـصوهتا اجلميـل ، 

  ) الطـار ( تـرضب عـىل ) ... مولـدة ( جملسها تلك العجـوز التـي يـسموهنا 
 . )) )أبو شناشن ( 

ّقدم صورة أمينة ملجـالس النـساء وكيـف كـن (( أن عزيز ضياء قد نجد 
يقضني أوقاهتن ، ووصف طـابع أحـاديثهن ، وطـريقتهن يف ترتيـب البيـوت 

وذلك ملالزمته الدائمة ألمـه فهـو ال يكـاد .   )) وتنسيقها والعناية بنظافتها
 .يفارقها يف الليل والنهار 

ي اشتهرت هبا النساء، التجمعـات ومن العادات واملشاهد االجتامعية الت
والسهرات الليلية فيشري أمحد قنديل إىل أن جلوسه بجانب البئـر مـا كـان إال 

البئـر وجـواره هـو منتـدى  ((الستجالء مجـال ودالل عـذارى الـوادي ألن 
                                                

   .٥٢١ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )١(
   .٢٨٠ السرية الذاتية يف األدب السعودي ، عبد اهللا احليدري ، ص )٢(



 
 

 

٢١٠  

 . )) الفتيات القرويات يتناقلن لديه األحاديث واألخبار مع لداهتن
أمــاكن خبيئــة تتــيح هلــن حريــة احلركــة تلجــأ النــساء يف جتمعــاهتن إىل 

واحلديث، فريصد بدقة عبد الكريم اجلهيامن جتمعات بعـض النـسوة يف أيـام 
كنـت يف  ((الشتاء وحتت أشعة الشمس، وكيف يقمن ببعض األعامل املـسلية 

بعض األحيان أجد والديت مع بعض النسوة يستدفئن بالشمس يف أيام الـشتاء 
ًوبعضهن ختيط ثوبا جديدا  ًواألخرى ترقع ثوبا قديام ومنهن من تنسج حصريا ً ًً

  )) ًمن خوص النخل ومنهن من تغزل صوفا
ــني الفتيات،جتــسد روح  ــرات ب ــسائية ،والتجمه ــات الن ــذه التجمع وه

) رحلة العمـر ( التواصل ، والتسلية بني النساء وخري ما يدلل عىل هذا كتاب 
 .ادات والتقاليد املكية والقروية د مرداد إذ يعد وثيقة اجتامعية للععبد احلمي

وقـد حـرضها ) الـزيامء ( ًفهو يعرض جانبا من مناسـبة بدويـة يف قريتـه 
ًألبستني أمي املرضع ثوبا قاين اللون ،  : ((جمموعة من النسوة لالحتفال يقول 

ثم تبادل النسوة محيل وإحاليل والـرقص يب ، ورصن .. وصارت ترقصني ... 
 . )) ج اجلميلةيغنني وهيزجن األهازي

ّومن الطريف ما تكونـه أو تنتجـه هـذه التجمعـات مـن عـادات تكـون 
                                                

   .١١٣ً اجلبل الذي صار سهال ، أمحد قنديل ، ص )١(
   .٣٥ مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد الكريم اجلهيامن ، ص )٢(
   .٣٠ ، ٢٩ مرداد ، ص  رحلة العمر ، عبد احلميد)٣(



 
 

 

٢١١  

للتسلية ، وربام آمنوا هبا واعتقدوا بصحتها مثل عمل الفأل والتي حتدث عنها 
اجتمعت مرة بستي مع بناهتا وحفيداهتا يف بيـت  : ((أمحد السباعي حيث قال 

لعلم الفأل عند ربات بيوتنا كتيب وكان .. قريب هلا فاقرتحوا عيل عمل الفأل 
وكان عىل طالب الفأل أن يقرأ الفاحتة ثم يغمض ) ... قرعة األنبياء ( يسمونه 

عينيه ويضع إصبعه عىل أول اسم يصادفه يف صفحة الفهرسـت ، ثـم يبحـث 
 . )) عن ذلك االسم فيقرأ الرتمجة ويأخذ فأله منها

فيشري  - حيث نشأ وتعلم - مكة بخاصة ويأخذنا مرداد إىل عادة اشتهرت هبا نساء
ْالقيس ( إىل عادة  التي تعترب من االحتفاالت املوسمية والتـي تقـام يف شـهر ) ْ

كان بعض السيدات مـن الالئـي ختلفـن ومل حيججـن ،  : ((ذي احلجة، يقول 
فيطفن بمكة كلها والغلامن يـدفعون ... خيرجن بالليل البسات زي الرجال ، 

 . )) رعون عىل الطبول ، البعض يرقص ويلهوعىل الدفوف ، ويق
وقــد تالشــت هــذه العــادة وعــادات أخــرى بــسبب رسعــة النهــوض 

 .االجتامعي والفكري يف املجتمع السعودي
ّونجد من الكتاب من اهتم بذكر بعض العادات السيئة والسائدة يف بعض 

ت والتي منها مناطق اململكة ، فقد تعرض عبد العزيز السامل بالنقد هلذه العادا
إنه لـو مل يكـن  : ((عزل الزوجة عن زوجها عند وجبات األكل حيث، يقول 

                                                
   .٦٥ أيامي ، أمحد السباعي ، ص )١(
   .٣٠٧ رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص )٢(



 
 

 

٢١٢  

ًيف البيت سوى الرجل وزوجته فإنه يأكل أوال ثـم تأكـل هـي بعـده ، وهـذه 
 . )) طريقة متبعة يف ذلك اجليل

ونجد استنكار الكاتب هلذه العادة ، ومعاناتـه يف حماولـة اقنـاع أمـه عـن 
املهم هو عزل النساء عن الرجال يف األرسة  : ((الفعل، يقول العدول عن هذا 

الواحدة عند تناول الطعام بالذات ، وكأنه ال جيوز أن تأكل املرأة مـع حمرمهـا 
   - رمحهـا اهللا -ولقـد عانيـت مـع والـديت .  ابنهـا أو أخاهـا سواء كان زوجها أو 

   ، ولكنهـا أبـت األكـل وهي تسكن يف بيتي أشد املعاناة لتأكل معي ومع أخي ابنهـا
 . )) معنا

وهذا الرسد من السامل قـائم عـىل الوصـف الـسمعي والبـرصي ، حيـث 
ًيكشف جانبا من التفكري الذكوري املتمسك بالعادات القبلية املقيتة التي تقلل 

 .من شأن املرأة ومكانتها 
ثم يلحق هذه العادة السيئة بعادة أخرى مهيمنة حمسوسة وهي حجر ابـن 

وكانت األعراف السائدة توحي بام يشبه اإللزام  : ((م عىل ابنة عمه فيقول الع
 . )) بأن يتزوج املرء من قبيلته ، وأن حيجز ابن العم ابنة عمه

ــة ، وتطــور  ــة االجتامعي ــدأت يف التغــري مــع تغــري البيئ وهــذه العــادة ب
                                                

   .٧٥ ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص )١(
   .٧٥ السابق ، ص )٢(
   .١٢٨ نفسه ، ص )٣(



 
 

 

٢١٣  

هلجرة ، املجتمعات، واختالط املجتمع السعودي ببعض ، وانتشار التعليم ، وا
وقد أشارت الدكتورة بدرية البرش لذلك التغيري يف حديثها عن حال العائلة يف 
ًاملجتمع اخلليجي فقد تغريت تغريا جذريا فالنظرة للزواج متثـل أبـرز ظـواهر  ً
ّالتغري الذي شمل األرسة فقد كان من املعـروف أن زواج الفتـاة كـان قـضية 

اج الفتـاة مل يكـن مـن اختـصاصها قرابية ، بل قضية عائلية حمـضة ، فـأمر زو
فحسب ، وال من اختصاص أبيها وأخواهتا وحدهم ، بل البـد مـن حـصول 
ًموافقة أقربائهم املقربني ، ويف استطاعة ابن العم مثال أن يمنع زواج ابنة عمـه 

لكن الوضع تبـدل يف هـذا العهـد .ًإذا شاء حتى لو بقيت عانسا طوال حياهتا 
ًبناء عىل رأهيا أوال وأخريافأضحى زواج الفتاة يعقد  ً.  

وينقل عزيز ضياء بعض العادات االجتامعيـة الـسيئة املتداولـة يف زمنـه، 
فيكشف عن عادة التدخني وتعاطي النساء للشيشة والتعمرية فهنـاك تـسامح 

 .وتساهل من قبل املجتمع عن هذه العادات 
 التعمـرية ًويقدم عزيز نموذجا وهو العم حممد سعيد فهو حيـرض لزوجتـه

فإذا بالعم يعود ليطـل مـن  . ((والكيزرون وهو نوع من األطباق تدخن فيه الشيشة 
  ال تنيس يا بدرية تطلعي تشوفيها قبل ما تناموا وإن كان تبغـا : الباب املوارب ويقول 

 . )) جديد) كيزرون ( تعمرية شويف أنا جبت هلا ( 

                                                
رياض أنموذجان ، الدكتورة بدرية البرش ، وقع العوملة يف جمتمعات اخلليج العريب ديب وال:  انظر )١(

   ٩٤ ، ٩٣ م ، ص ٢٠٠٨ ، ١مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، ط
   .٢٧٤ حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص )٢(



 
 

 

٢١٤  

يقـول م للـضيوف ،ليس هذا فحسب بل كانت الشيـشة ممـا جيهـز ويقـد
تستقبل ضيوفها من ... وكيف كانت ) محيدة ( جديت ألمي واسمها  : ((ضياء

ْالشيش ( وكيف كانت تستعد هلن ، بعدد من ... العوائل الكبرية ،    املفضضة ) ِّ
 . )) )الكيزرون ( و) ُاحلمى العجمي ( و

ولقد عني ضياء بوصف إحدى املدخنات يف إحدى اجللـسات النـسائية، 
الالئي ينرصفن إىل احلديث ورشب القهوة ، وتلك التي ) اهلوانم (  : ((يقول 

ُتدخن برشاهة وإرساف ، تكاد يدها اليرسى ال ختلـو مـن الـسجار ، مـشعلة 
ًتنفث دخاهنا بعد أن تستنشقه أو هي تسحبه عميقا إىل صدرها ُ (( . 

 دخنات ،فضياء يعطي صورة ويف جوهرها ثمرة ما يشعر به إزاء هـذه املـ
ًناقال صورا دقيقة للشكل اخلارجي للشيشة هذا إىل جانب التباهي بجـامل  :((ً

الـرأس ( الشيشة التي قد تكون مطعمة ومزخرفة بـصفائح الفـضة ، ويكـون 
والفـن يف كـسوته ... مما يـستورد مـن اهلنـد ) الذي يستوعب احلمى واجلمر 

 . )) بمطرزات ذات ألوان من القطيفة أو غريها
  ً هــذا الوضــع مــن العــادات والتقاليــد أكــون قــد عرضــت تنوعــا ومــع

  من اجلوانـب واالهتاممـات االجتامعيـة التـي تناوهلـا األدبـاء الـسعوديني يف 
 .سريهم 

                                                
   .٣١٤ ، ص  حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء)١(
   .٤٣٤ ، ص  السابق)٢(
  .٧٤٧، ص  نفسه)٣(



 
 

 

٢١٥  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

٢١٦  

 
 
 
 

 

 
 .اللغة  -
  .الشخصيات -
 .احلدث  -
 .الزمان  -

 .املكان -       

 

 
 
 

 

 



 
 

 

٢١٧  

 

 تلملـم سـامت ((ً مهام داخل الـنص الـرسدي ، فهـي ًتشغل اللغة موقعا
 كام أهنـا تلعـب  ))جمموع مكونات النص وترتبط هبا بعالقة التأثري املتبادل 
ًدورا مهام يف املطابقة بني القيم الشعورية والقيم التعبريية ً .  

ز العاطفـة  هي يف جوهرها لغة جتسم اخليال وتـرب((وتوصف اللغة بأهنا 
واللغة بعد أو قبل هي مادة املوضوع األديب ، وهي تعطيه شـكله ، وتفـتح ... 

    .))الطريق أمام الذوق الستيعاب حقيقة التعبري الفني 
الـسرية الذاتيـة عـن اللغـات يف األجنـاس لغة  لغة الرسد أو توربام متيز

  السرية الذاتيـة يف ذلك ألن لغة الرسدألدبية األخرى بيشء من اخلصوصية ،ا
صور فيهـا ُتعنى بالذات وهو فن ذايت بحت يبحث يف لغة خاصـة داخليـة ليـ

ً، وأيضا هتتم اللغة الرسدية باآلخر حيـث تـستدعي مشاعره اخلاصة احلميمية
 . لغة متميزة تثري عند املتلقي استجابات تفاعلية ختدم النص 

الـرسد :  مهـا وتنهض لغة السرية الذاتية عىل مـستويني لغـويني رئيـسيني
 . واحلوار 

                                                
ــدد اللغــوي يف ال) ١( ــرادة ، التع ــف ، ع حممــد ب ــة مواق ــة ، جمل ــة العربي ــف ٦٩رواي     ١٩٩٢ ، خري

  . ١٦٧ص 
لطيفة املخـضوب ، دار عـامل الكتـب ، . القص الشعري يف اإلبداع السعودي املعارص ، د: انظر ) ٢(

  . ٥٢هـ ، ص ١٤١٤الرياض ط
مؤسـسة كليـوبرتا : ل زكـي ، القـاهرة أمحـد كـام. النقد األديب احلديث ، أصـوله واجتاهاتـه ، د) ٣(

  . ١٤١هـ ، ص ١٤٠٢م ، ١٩٨٢



 
 

 

٢١٨  

ُ الكيفية التي تروى هبا القصة عن طريق الراوي واملـروي ((ويمثل الرسد 
الرسد هو املصطلح العام الذي يشتمل عىل قص حـدث أو ( (ً وأيضا  ))له 

أحداث أو خرب أو أخبار سواء أكان ذلك من صـميم احلقيقـة أم مـن ابتكـار 
  .  ))اخليال 

  ضح بعـض املـستويات التـي تؤدهيـا لغـة الـرسد ، والتـي وأريد هنا أن أ
تتعلق بالقاص ، منتج الرسد نفسه ، فهو الذي سيحدد ، أو خيتار ، املوضوع ( 
  .  ))واألشخاص ، والزمان واملكان ) احلدث ( 

ًدائام ما تكون لغة الرسد حافلة باملستويات اللغوية املتنوعـة واملتعـددة ، ف
تـب احلـدث ، والـزمن ، لطريقـة التـي يـصف هبـا الكاًوالتي تكـون وفقـا ل

 : والشخصية ، فاللغة يف السري الذاتية إذن تتكون من عدة مستويات منها 
 ) : املبارش ( التقريري  .١

تتـسم ( حيتاج الرسد يف بعض األحيان إىل اللغة التقريريـة املبـارشة التـي 
كاتب عىل اإلخبـار  أي يعتمد ال ))بالوضوح وإعطاء املعنى صورة مبارشة 

                                                

بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب ، محيد حلميداين ، املركز الثقايف العريب ، الـدار : انظر ) ١(
  . ٤٥م ، ص ٢٠٠٠ ، ٣البيضاء ، ط 

  . ٣٤١م ، ص ١٩٧٤جمدي وهبة ، مكتبة لبنان ، بريوت ،  معجم مصطلحات األدب ،: انظر ) ٢(
جامعة أم . اللغة وتقنيات البناء القصيص ، كامل سعد خليفة ، مركز بحوث اللغة العربية وآداهبا ) ٣(

  . ٥٩ ص هـ ،١٤٣٠  ،١ طالقرى ، مكة املكرمة ،
 ، ١حممـد التـونجي ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، ط . املعجم املفـصل يف األدب ، د: انظر ) ٤(

  . ٢٧٣ص  ، ١هـ ج ١٤١٣



 
 

 

٢١٩  

 . ًاخلايل من التصوير وحياول أن يصف اليشء وصفا يشبه الواقع 
 قليلة  التقريرية يف األحداث التي تبدوب رضورة اللغة بعض الكتاويرى

األمهية ، وال حتتاج إىل عرض وتـصوير ، وجيـنح للغـة التـصويرية إذا كانـت 
 . األحداث مهمة ومؤثرة يف حياته الشخصية 

إن ( (:  قـال ، مدين حنيولعبد الفتاح أبصورة التقريرية يف نص وتظهر ال
ًعميل كان شاقا ، لكني كنت صغريا وطموحا وفرحا ،  ً ً وكانت أمي عليهـا ... ً

ًرمحة ريب فخورة يب ألين أوشك أن أصبح رجال ، وإن كانت تـشفق عـيل مـن 
ت التعب وكثرة العمل ، وكنت أصربها وأطمئنها بأن العمـل للرجـال فكانـ

تفرح وتسيل دموعها من الفرح ، وكانت كثرية الدعاء يل بـالتوفيق والنجـاح 
  .  ))والسداد 

  ًبأجر أربعـني قرشـا يف اليـوم ، يف بنـاء ... وعملت مع األمريكان ( :(ًويقول أيضا
ًوكنت عاشقا لعميل فرحا به ، وكانت والديت عليهـا ...  حجري ، - بلوك -ـب  ً

  .  ))ذ كانت تشفق عيل من هذا العمل املضني الثقيل فخورة يب ، إرمحة ريب 
يقدم الكاتب يف هذا النص لغة تقريرية موجزة عن رحلة عملـه الـشاق ، 

 . ويعتمد عىل املعلومات الشكلية املبارشة 
والتي تدل عىل حـرص الكاتـب منـذ ) إن ( فيفتتح نصه بحرف التوكيد 

                                                
  . ٣٧ ، ٣٦حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص ) ١(
  . ١٠٤ ، السابق) ٢(



 
 

 

٢٢٠  

 ، وهناك األفعال املاضية املؤكـدة البداية عىل اإلخبار بام حدث وليس تصويره
) ًوعملـت مـع األمريكـان ، وكنـت عاشـقا لعمـيل ( للحدث واملقررة له كـ 

الدال عىل التسارع يف الزمن والـذي يـصب ) الواو ( املسبوقة بحرف العطف 
 . فيه التصوير 

ًإال أن ذلك مل يكن حمركـا للـنص ) كان ( ونجد تركيز الكاتب عىل الفعل 
عليها رمحة ( ف له روح السكون ، واستخدام اجلملة االعرتاضية بقدر ما أضا

التي ساعدت عىل تقرير اخلرب الذي يسعى للكشف عنه ، وال نغفل عـن ) ريب 
عملت : ( اجلمل التي حتمل التوضيح وال حتتاج إىل معلومات تفرسها كقوله 

كغ ،  ) ١٥( يف بناء بـ ـ بلوك ـ حجري ، تزن الواحدة نحو ... مع األمريكان 
  . )إن كانت تشفق عيل من هذا العمل املضني ... 

 بعـض يف اعتامد اللغة التقريرية عىل هذه العنـارص قـد يـؤدي و يتضح أن
ضعف يف التجاوب الوجـداين بـني املتلقـي األوقات إىل اخلمول يف الرسد ، و

 . والنص 
ريريـة ويظهر يف السرية الذاتية تقديم الشخـصيات باسـتخدام اللغـة التق

فنجد حرص الكاتب يف بعض األوقات عىل تقديمها بشكل مبارش كي تظـل 
عالقة يف ذهن القارئ ، ويتذكرها عند كل حدث أو حـوار تـشارك فيـه هـذه 

 . الشخصية 
                                                

  . ١٠٤حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص ) ١(



 
 

 

٢٢١  

 : ومن نامذجها يف هذا النص لعبد العزيز سامل 
ـاهرت بالتجلـد - ابنيها فتؤثر عليهام وقد خشيت أن تضعف أمام( (  لـذا فقـد تظ

   ومـن أجـل هـذا اهلـدف الـسامي حتملـت البعـاد وبـرغم أمل .....وتذرعت بالصرب ، 
  .  ))الفراق

سعى الكاتب هنا يف تقديم شخصية أمه بصورة بسيطة ورصحيـة وعاديـة 
وحرص ) أن ، قد ( ًمعتمدا عىل التحليل والتعليل فاستخدم حروف التوكيد 

 القـارئ إىل مـضمون الـنص ، وهي سمة للفـت انتبـاه) لذا ( عىل التعليل بـ 
ًوجعل األفكار أكثر سكونا وثباتا إضافة إىل استخدامه جلمل قاطعـة الداللـة  ً

ًوأيضا حرف ) ومن أجل هذا اهلدف السامي حتملت البعاد وأمل الفراق ( مثل 
 . لتفيد الرتتيب وتساعد عىل التقرير ) الفاء ( العطف 

   عديـدة تبـدأ بالفعـل املـضارع ه عـىل مجـلويؤكد عىل لغتـه التقريريـة اتكـاء
 مما )خشيت ( رغم ابتداء نصه بفعل ما يف ) تظاهرت ، تذرعت ، تريد ، حتملت ( 

 . يعمق لغة املبارشة يف حديثه الذي استوجب هذه اللغة 
ّفاحلدث احلزين الذي عاشته األم حتم عىل الكاتب حلظة رسده االبتعـاد عـن 

ــساين  ــشعور اإلن ــصوير فال ــا يفالت ــادة م ــة األمل واحلــزن ع ــد حلظ ــة ق   الرغب
ًيف جتويد نطقـه إذن احلـدث لعـب دورا أساسـيا يف لغـة الكاتـب ونأيـه عـن  ً

 . التصوير 
                                                

  . ٣٤ته الذاكرة ، عبد العزيز سامل ، ص عت مما وذكريا) ١(



 
 

 

٢٢٢  

وإرشاك الفعل املضارع يف اللغة التقريرية إنـام هـو لعنـرص نفـيس ، فقـد 
 . أعطى احلدث معنى استمرارية األمل واحلزن إىل حلظة الرسد 

 ، )التلخيص(رشة لترسيع الرسد من خالل وتستخدم اللغة التقريرية املبا
 فيه ار يقدم خالصة خلرب تقريري تالحقتفهاهو األديب أمحد عبد الغفور عط

 كنت أتردد عـىل العـامل املراكـيش (: (األحداث وتوالت فيه املعلومات يقول 
، وعـرض عـيل أن يـصحبني إىل ... ًالذي كـان معجبـا يب وبـأديب وأسـلويب 

لتعليم العايل ، فـإذا انتهيـت منـه اسـتعد أن يبعثنـي إىل مراكش ويعلمني هبا ا
باريس عىل حسابه ألتعلم بإحدى جامعاهتا ، ووعدين بـأن يزوجنـي إحـدى 

  .  ))بناته 
 فقد سلبه مـن عنـارص التـصوير  بلغة  تقريره جافة عطار هذا النصكتب

ا تكون التي يف أكثر أحواهل) الواو ( التعبريي ، وساعده يف ذلك عطفه بحرف 
 وبعض العنارص  التصويرية،لصور من مجيع مالحمهاء ل للمعاين واستجالًاربط

  . أن تعرض هلا البحث يف النامذج السابقةالتي سبق 
  واللغة التقريرية جزء مهـم يف لغـة الـرسد ، وال يمكـن االسـتغناء عنهـا 

جة إىل  ألن الراوي ال يستطيع استخدام التصوير عىل طول الرواية ، إنه بحا((
ًاإلخبار والتقرير أيضا فهناك أحداث ليست مهمة وال يريد التوقف عنـدها ، 
لكنه ال يستطيع جتاوزها دون أن يـشري إليهـا ، وهنـاك معلومـات يرغـب يف 

                                                
  . ١٣٧بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطار ، ص ) ١(



 
 

 

٢٢٣  

تقديمها ، وهناك شخصيات يرغب يف تقديم يشء عنها عن طريق اإلخبار ليحمل هبـا 
  .  )) الكشف اجلزء الناقص الذي مل يستطع تقديمه عرب أسلوب

لكنهم مزجوهـا  اللغة التقريرية استخدمواب السرية الذاتية كام نرى وكتا
شـالل مـن احلـب ال : ( للغة األدبية كقول أحـدهم اروح يف بعض األحيان ب

  .  ) إال األم - بعد اهللا -يعرف رسه 
ًفهي تريد أن ترانا نبتا مزهرا يف حقل الرجولة املبكرة  ( :،يقولوآخر ً(. 
 : اللغة التصويرية  .٢

  ينقـل األديـب إىل قارئـه املـشهد الـذي يقـع عليـه بـرصه ،((التصوير هو أن 
ًفيصوره تصويرا واقعيا ويربزه يف تشخيص معرب  ً((  .  

وأن ما يميز اللغة التصويرية هو استخدامها للكلامت يف معنى خارج عن 
االسـتيعاب واالنـدماج مـع ًة ، وأيضا تساعد عـىل تنميـة ياستخداماهتا احلرف

 . النص 

                                                
 ، ١البناء الفني يف الرواية السعودية ، حسن احلـازمي ، مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة ، ط : انظر ) ١(

هنــاد : يــال أو نيليــة ، ت  عــامل الروايــة ، روالن بورنــون ، ور:ُنقــال عــن .٥٠٤م ، ص ٢٠٠٦
 ٥٤م ص ١٩٩١ ، ١، دار الشؤون الثقافية بغداد ، ط التكريل

  . ٢٣٧د الرمحن السدحان ، ص قطرات من سحائب الذكرى ، عب) ٢(
  . ٣٤ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز سامل ، ص ) ٣(
  . ٦٩م ، ص ١٩٨٤ ، ٢املعجم األديب ، جبور عبد النور ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط ) ٤(



 
 

 

٢٢٤  

 تتجسد وظيفة ((وعليه فإن الرسد يعتمد عىل الوظيفة التصويرية للغة ، و 
هذا الشكل اللغوي يف تقديم الشخـصيات ، ووصـف املنـاظر ، واألحيـاز ، 

فهو شكل مركزي ، وال يمكـن االسـتغناء عنـه يف ... واألهواء ، والعواطف 
 . ) )أي عمل 

خر عىل قدر كبري من األمهيـة لوظيفـة اللغـة التـصويرية ، وهناك جانب آ
فهي ختضع للصورة الساكنة واملتحركة لرتسـم مـن خالهلـا احلـدث وحركـة 

 . الشخصيات واملواقف واألماكن 
 ) : املتحركة ( صورة الرسد املشهدي  . أ

 ة االنتقال من حالة إىل أخرى ، أي النص الذي يصف عملي((ويقصد هبا 
ًه متحركا ، فيصف األشياء يف حلظـة حتركهـا مـن حالـة إىل يكون الوصف في

  .  ))أخرى وبذلك يعطي النص حركية تضاف إىل املعنى املتعدد 
وأن ما يميزها هي قدرهتا عىل بعث احلياة يف لغة الـرسد ومنحهـا حيويـة 
متتد بحركتها للتبليغ احلارض ، حركة تستمدها من التجاوب القائم بني النص 

ًويستخدم الكاتب عادة الرسد املشهدي لعـرض بعـض األحـداث ،والقارئ 

                                                
ت عبـد امللـك مرتـاض ، عـامل املعرفـة ، الكويـ. يف نظرية الرواية بحـث يف تقنيـات الـرسد ، د) ١(

  . ١٣٤م ، ص ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
  مــراد . ، د ) ١٩٨٦ - ١٩١٤( العنــارص الرتاثيــة يف الروايــة العربيــة يف مــصدر دراســة نقديــة ) ٢(

  . ١٤٥م ، ص ١٩٩١ ، ١عبد الرمحن مربوك ، دار املعارف ، القاهرة ، ط



 
 

 

٢٢٥  

الدرامية املهمة ، وللكشف عن بعض الشخـصيات ، إذ ال يمكـن أن نتـصور 
 . سرية ذاتية تقترص عىل لغة إخبارية فقط 

 مهمة اللغة التصويرية هي جتسيد احلـدث ، وعرضـه أمـام وكام سبق فإن
 : لغة يف هذا النصذا ما فعلته الالقاريء وكأنه يتحدث ، وه

 ولسبب غري مفهوم تركت الكلبة السوداء الضخمة ركنها وانطلقت نحوي ((
ًكالسهم وهي تنبح نباحا عاليا تريد أن هتامجني  ً((  .  

)  هتامجـه  أنللكلبـة التـي أرادت( قدم الكاتب هنا صـورة جمـسدة حيـة 
 ً اللغويـة حتققـاًمستفيدا من املستوى التصويري الذي يعد من أكثر املستويات

 ، وذلك الرتباطه بفكرة الرسد الساعية إىل تشخيص صورة الكلبـة ، للمشهد
) الـسوداء ( ومـن ثـم اللـون ) تركت الكلبة ( وذلك ببدء تصويرها باحلركة 

ًنباحـا عاليـا ( وال ننسى الـصوت ) كالسهم ( وصورة التشبيه  فالكاتـب بالتـشبيه ) ً
 . سمعي والتخيل بمجرد قراءته أكسب النص صفة احلضور املرئي وال

 يعتمـد ((ويعترب التصوير احلركي مناط القوة يف اإلبداع الـرسدي ، ألنـه 
عىل ذكر التفاصيل وتدقيق األشكال واحلركات واأللوان ، وإبراز املكنـون يف 

 .  ))جوانح النفس 

                                                
  . ١٨٨ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ١(
، أعامل الندوة الرئيسية ملهرجان القرين الثقايف احلادي عـرش ، ) نات الرسد ممك( الرواية العربية ) ٢(

  . ١١٣ ، ص ١م ، ج ٢٠٠٨املجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ، الكويت ، 



 
 

 

٢٢٦  

 الـذي يميـل إىل إبـراز ((فالكاتب اعتمد عىل األسلوب املحسوس وهو 
 .  ))ياء وجتسيد املعاين املجردة صور األش

وإضافة إىل ذلك إسقاط أدوات الربط اللفظية بني اجلمل ، فغياهبا جيعـل 
 . القاريء يف جوف احلدث أو املشهد وكأنه يراه ويتابعه 

تركـت ، ( واستطاع الكاتب أن يضع يده عىل جمموعة من اجلمل الفعليـة 
د عـىل املـستوى  االختيـار املعتمـالتي تكشف عن) ني انطلقت ، تنبح ، هتامج

 ، ثم عىل املـستوى املعنـوي والـداليل ، وهـذه األفعـال كفيلـة  الفعيلاللفظي
 . بإشاعة احلركة واحليوية يف النص 

فإذا ضمينا إليها العنرص النفيس الذي يصور حال الفاعل أثنـاء حـدوث 
ينـي الفعل ، ظهر احلدث أو املوقف بصورة جمـسدة ، وكأهنـا حـدثت أمـام ع

 وبصورة ال شعورية (: (القاريء ونرى األثر الذي صنعته هذه األفعال بقوله 
  سقط اللوح عىل األرض وأسـلمت سـاقي للـريح فلـم أقـف إال أمـام بـاب

 .  )) بيتنا 
يف هذا النص يفجر الكاتـب الـدالالت الكامنـة يف أعـامق الـنفس بغيـة 

 يف تلـك اللحظـة ، الكشف عن الرتابطـات النفـسية ، التـي عاشـها الكاتـب
 .نا معه تلك اللحظة فتشارك

                                                
  . ٢٤٢املعجم األديب ، جبور عبد النور ، ص ) ١(
  . ١٨٨ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٢٧  

ومن النامذج التي اشتملت عىل صورة الرسد املتحرك ما أظهـره الكاتـب 
عبد العزيز مرشي يف رسته من انفعاالت تعبريية تعطي صورة ذهنيـة موحيـة 

 قلت إهنـا عنـدما ((: حلالته النفسية بعد سامعة بربط حبيبته لولد عمها يقول 
ًها ، ربطا قام عىل الكالم مع أبيها ، رأيتني كالقط الذي حيوم عىل ربطها ابن عم

ًاألسوار ، متشمام خلف روائح الطعام ، خياف أن يقتحم عتبة الدار لكيال يقع 
 فالسارد يعرب عن املحسوسات ، ))حتت الرضب والتأنيب هكذا جيد نفسه 

ًواالنفعاالت تعبريا موحيـا ، وخيلـق أجـواء خاصـة عـن طريـ ق لغـة الـرسد ً
ًبالقط الذي حيوم عىل األسوار ، متشمام خلـف ( املتحرك من مثل تشبيه نفسه 

وهي تـشبيهات تبعـث يف القـارئ الـشعور باحلركـة احليـة ، ) روائح الطعام 
 .واإلحساس بتنقالت الوصف الذي أحدثه هذه احلركة 

 ًوأيضا نجد الرسد احلركي يف لغة أمحـد الـسباعي والـذي تنقـل يف رسده
 أي احلـدث –الوصفي للحدث املهم يف حياته ما بني أمه وسته ، والذي يعـد 

 صـدر قـرار سـتي ((: ً منطلقا لتغري مسري وضعه السابق، يقـول –بتحركاته 
قـومي أعطـي لـه واحـد جنيـه مـن ( بترسحيي ، ثم أشفع بتوصيات حاسمه 

يا طلع رجال عرف كيـف جييـب القـرش زي .. العلبة، وسيبيه يعرف شغلة 
 !! ) .أوالد خالته يا طلع ندل وفضل مضحكة للناس 

وقامت أمي إىل علبتها الصغرية ، خاضعة يف اقتنـاع ثـم سـلمتني اجلنيـه 
                                                

  .١٥٢ف والوردة ، عبد العزيز مرشي ، ص مكاشفات السي) ١(



 
 

 

٢٢٨  

  .)) لكن ما تقول إيش الصنعة إيل بدك تسوهيا -: وهي هتيب يب 
ـــ  ــال ك ــة األفع ــسباعي تقني ــد اســتغل ال ــا ( وق ــي إىل علبته   قامــت أم

هتيب يب ، لكن مـا تقـول إيـش ( والعبارات كـ ) ه الصغرية، ثم سلمتني اجلني
يف تقريـب الـصورة املتحركـة التـي يريـد  إيـصاهلا ) الصنعة إليل بدك تسوهيا 

 .للقارئ 
أما عزيز ضياء فكشف يف سريته عن بعض املـشاهد احلركيـة اخلاصـة بمـشاغباته 

 أن يمتلـئ ًدائـام هـي كانت املشكلة التـي اتـورط فيهـا(( الطفولية فذكر ذلك بقوله 
ويف حسايب أن .. احلوض باملاء فال أعرف كيف ينرصف منه إىل حوض الزهر 

أمي سوف لن تغفر يل خمالفة أوامرها الصارمة بأن ال أمـارس رعبـة الطرمبـة 
ًأجد نفيس مشدودا من وال أكاد اقرتب منها أو تقرتب هي مني ، حتى ... هذه ، 

  .))أدنى االثنني بني يدهيا وأصابعها 
ويتضح من الوصف الرسدي يف حديثه عن مشاغباته الطفولية وتعامالت أمه 

  .يف تعديل تلك السلوكيات اخلاطئة
                                                

  .٦٩ ، ٦٨أيامي ، أمحد السباعي ، ص ) ١(
  .٤١حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ٢(
يا بنتي، : (( وهناك بعض النامذج الدالة عىل املشهد احلركي يف الرسد ، ومنها هذا النموذج لعزيز ضياء يقول ) ٣(

ومـد ... خالص من فضلك اسـتلمي الفلـوس ... انني ما جيوز إىل ما أدفع الفلوس ما دام أنا بسطت الدك
ّ استلم من عمك يا عزيز ومددت يدي ، وأخذ -١: الرجل يده من فجوة الباب ودفعتني أمي ، وهي تقول 

    = ًاخلمسة واحدا بعد اآلخر وهو يرفع صوته كلام وضع واحدا     ) العسمنيل ( الرجل يضع فيها اجلنيهات 
= 



 
 

 

٢٢٩  

 ) : الثابتة ( الصورة الساكنة  . ب

وهناك جانب آخر تقدمه اللغة التصويرية وهـي الـصورة الـساكنة التـي 
ختـتص بوصــفها للشخــصيات واألمــاكن واألشـياء ، وتعتمــد عــىل اجلملــة 

ًمية التي تشرتك يف قدرهتا عـىل التمثيـل والتجـسيد وتعتمـد أيـضا عـىل االس
الوصف املوضوعي لبناء البعـد اجلـسدي للشخـصية ، ولتحديـد مالحمهـا ، 

 . وجتسيدها يف صورة أمام القاريء 
وكام أن الوصف أداة الكاتب املهمة لتصوير األماكن كالشوارع واملنـازل 

 عـىل ومهم للحـدث فاحلـدث يعتمـد ، وما حتتويه من أشياء وأدوات وأثاث
 .  األوىل ةالوصف بالدرج

دث عـىل ال تصاغ ملجرد الوصف ، بل ألهنا تساعد احل...  فاألوصاف ((
 .  )) من هذا احلدث النمو ، وهي يف الواقع جزء

إذ يمكن ، كام هو معـروف ، أن (( والسرية الذاتية ال تستغني عن هذا الوصف 
  .  ))ًكن ال يمكن أبدا أن نرسد دون أن نصف نصف دون أن نرسد ، ول

                                                
  .٢٣٣ص )) ثالثة .. اثنني .. واحد :  ًقائال=       
لقد رصد ضياء حالة املرأة وضعها يف املجتمع وطرائق تعاملها مع الرجال ، ولغة الرسد احلركـي أضـافت   

 .ًعىل النص مزيدا من التفاعل الوجداين 
  . ١١٠م ، ص ١٩٨٢فن القصة القصرية ، رشاد رشدي ، املكتب املرصي احلديث ، مرص ، ) ١(
عبـد امللـك ) زقـاق املـدق ( امئية مركبـة لروايـة طاب الرسدي ـ معاجلة تفكيكيـة سـيحتليل اخل) ٢(

  . ٢٦٤ م ، ص ١٩٩٥مرتاض ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 



 
 

 

٢٣٠  

ه الكاتـب عبـد العزيـز ذج وصف الشخصيات التصويرية ما قدمومن نام
 .يع عن شخصية إحدى أمهات أصدقائه الرب

 كانت بيضاء اللون سوداء الشعر واسعة العينني ناهـدة الـصدر وثيقـة ((
... عوا إىل األمل واحلياة البنيان أقرب إىل الطول منها إىل القرص كل مافيها يد

هي الصورة التقريبية هلذه السيدة التي يدل كل يش يف مظهرها عـىل االعتـزاز 
  .  ))الذي ال يقف عند حد وعىل الثقة التي تتخطى كل احلدود 

نجد اللغة يف هـذا الـنص قـد ركـزت عـىل تـصوير األشـياء املحـسوسة 
البعـد اجلـسمي يف صـورة واملرصودة من قبل عيني الكاتب ، فقـد التقطـت 

مكتملة هلذه السيدة والتي متكن القارئ من التعرف عليها من خالل الصفات 
 . املحتشدة والتي ساعدت عىل سكون الصورة 

ًفاللغة التصويرية الـساكنة هنـا أعطـت انطباعـا أوليـا عـن الشخـصية ،  ً
) الشعر كانت بيضاء اللون ، سوداء ( فقدمت يف البدء صفاهتا معنية باأللوان 

ولأللوان دالالت ومرتكزات فكرية ثابتة تقرب الصورة فاألبيض يـدل عـىل 
النقاء والصفاء والسالم ، أما األسود يف الـشعر يـدل عـىل الـشباب واحليويـة 

 . والعطاء 
واسعة العينـني ، ( ثم أخذ الكاتب يتدرج يف صفاهتا املعتمدة عىل احلجم 

وهي صفات ) ىل الطول منها إىل القرص ناهدة الصدر ، وثيقة البنيان ، أقرب إ
                                                

  . ٢٤٤ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ١(



 
 

 

٢٣١  

 . تدل عىل العمر ، والذي تركه الكاتب للقارئ لكي يقدره 
كـام أن : ( ونجد يف الوقت نفسه البعد االجتامعي هلذه الشخصية يف قوله 

 .  )مظهرها كان يدل عىل الثراء والسعادة 
 وأما الوصف الذي يصور املكان فنجده لدى الكاتـب عزيـز ضـياء مـن

حيـث أورد فيهـا صـورة ) حيايت مع اجلوع واحلـب واحلـرب ( خالل سريته 
 : ملجلس النساء يقول 

مـا زلـت أذكـر سـقفه ...  لكن جملس الـسيدات كـان بـالغ الفخامـة ((
كام . واإلطار الذهبي الذي يستوعب السقف عىل امتداده بزخارفه الرائعة املزخرف 

 )بالدومـسك ( وحملها مكسوة ) ... املساند ( ها أذكر تلك املقاعد الوثرية املتالحقة وعلي
 بعد أنه يستورد من اسـتنبول وال يفتنـي األثـاث  املشجر الذي سمعت فياماألخرض

 .  ))الذي يكيس به إال األثرياء والوجهاء يف تلك األيام 
جتاه جملس النـساء فهـو  يف هذا النص عن إحساسه ومشاعره عرب الكاتب

 وكأنه يـراه ، واسـتخدم األشـكال واأللـوان سا املجلما زال يذكر صورة هذ
فمن اإلطار الـذهبي املزخـرف عـىل . واألحجام ليربز معامله الساكنة والثابتة 

ًامتداد السقف إىل املقاعد الوثرية املتالحقة وأخريا إىل األثاث الذي ال يمتلكه 
 . يف تلك األيام سوى األثرياء 
                                                

  . ٢٤٣  ، صذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع )١(
  . ٧٢٢حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٣٢  

ملعربة عن إعجابه وحنينـه الواضـح فيظهر بوضوح األشياء املحسوسة وا
 . للمكان 
 ) : االنفعالية ( اللغة التعبريية  .٣

   التعبـري عـن إحـساسهم الـداخيل بالعـامل املحـيط ((ويقصد هبذه اللغـة 
 مستوى مـن مـستويات ( (الذي هووالتعبري ال يكون إال بالوصف ) )هبم 

لنص ليـؤدي معنـى التعبري عن جتربة معقدة ، يتداخل مع املقومات األخرى ل
 وعليـه فـإن اللغـة التعبرييـة هـي  ))ًما ، أو يعلن موقفا أو يعرب عن معاناة 

 ويطلق عليها مـاريت ((متنفس السارد يف إظهار مشاعره وأحاسيسه وعواطفه 
أي حول ) أو املتكلم ( الوظيفة االنفعالية ؛ وهي وظيفة تتمحور حول املرسل 

ُ، حيث يعرب فيها البـاث عـن موقفـه جتـاه ) ة أو الذات املتحدث( ذات التلفظ  ُّ
  .  ))ًاملوضوع املتحدث عنه حماوال أن يعطينا انطباعا بانفعال معني 

والسارد بحاجة إىل هذه اللغة التي تعينه يف التعبري عن مواقفه العاطفيـة ، 
 . وانفعاالته الداخلية 

لــك ،كي نجــيل معــامل توســنقف عنــد هــذا الــنص ملحمــد توفيــق بلــو

                                                
  . ٧٢املعجم األديب جبور عبد النور ، ص ) ١(
 ، ١أبحاث يف النص الروائي العريب ، سامي ، سويدان ، مؤسسة األبحاث العربية ، بريوت ، ط ) ٢(

  . ١٣٤م ، ص ١٩٨٦
  . ٤٩م ، ص ٢٠٠١ق ، املغرب ، اللغة واخلطاب ، عمر أوكان ، أفريقيا الرش) ٣(



 
 

 

٢٣٣  

 واجهت بعض الصعوبات التي مل أشعر هبا من قبل يف وجـود ( (:اللغة؛يقول
تنـسيق املالبـس واأللـوان ، قـراءة فـواتري البنـك وبعـض : أم سندس مثـل 

ذهبـت إىل املركـز برفقـة  ((  ))نجليزية وبعـض املتطلبـات اليوميـة اإلالرسائل 
اكن اجلديـدة بمفـردي ، زوجتي فقد أصبحت غري قادر عىل السفر واحلركة يف األمـ

  . ))فكانت زوجتي تأخذ بيدي وتوجهني تارة أخرى أثناء حتركاتنا 
 للكاتـب ، جاءت منسجمة مع مـستوى ثقافـةنجد أن اللغة التعبريية قد 

 . وعكست انفعاالته النفسية ومشاعر عجزه 
 عـن عـدم ًعىل هـذه املـصاعب خاصـا يف تعبـريهفظهرت األلفاظ الدالة 

 .  أم سندس كام هو احلال يف النص األول وجود زوجته
والنص الثاين حيمل داللة واضحة عـىل كميـة احلـزن واألمل املتكدسـة يف 

أصـبحت غـري ( نفسيته وال سيام حني وصف احتياجه هلا يف األماكن اجلديدة 
 .) قادر عىل السفر واحلركة يف األماكن اجلديدة بمفردي 

 التدرج يف عرض الوقـائع واألفكـار وإذا جتاوزنا األلفاظ والدالالت إىل
سنجد أنه تدرج يف اجتاه تصاعدي بمعنى أن الصعوبات كانت يف البدء تكمن 
يف تنسيق املالبس واأللوان والقراءة واآلن أصبحت يف احلركة والتنقالت بني 

 . األماكن 
                                                

  . ١٥٢حصاد الظالم ، حممد توفيق بلو ، ص ) ١(
  . ٨٥ ، ص السابق) ٢(



 
 

 

٢٣٤  

واجهـت ، ( ونالحظ استخدامه لضمري املـتكلم املـستعني بتـاء املـتكلم 
ضمري املتكلم ليقرب الواقع الذي ويف زعمي أنه استخدم  ) ، أصبحتذهبت 

 . عاشه من الصورة احلسية 
 تبوء السارد املكانة املركزية يف ((ًوأخريا يقصد بوظيفة اللغة التعبريية هي 

ًالنص ، وتعبريه عن أفكاره ومشاعره اخلاصة ، وتتجىل هذه الوظيفـة مـثال يف 
   ))أدب السرية الذاتية 

 : الشعرية اللغة  .٤

 قراءة داخلية لطريقة التعبري أو كيفية اسـتخدام ((ويقصد باللغة الشعرية 
... صـورة ، جمـاز ( ن تكرار اللغة ، ودراسة للتنميط الداليل يف توليد املعاين م

  .  )) )إلخ 
بأهنـا عالقـة ذاتيـة ، هـي ...  تشري إىل قيمـة الرسـالة نفـسها ((وأما وظيفتها فإهنا 

  .  ))بني الرسالة ، وبني ذاهتا ، إذ تكون الرسالة غاية ذاهتا العالقة 
وعليه فإن هذه اللغـة ترتكـز عـىل إمكانيـات األديـب ومـستواه املعـريف 

                                                
  . ١٠٣اللغة وتقنيات البناء القصيص ، كامل سعد خليفة ، ص ) ١(
نـارص يعقـوب ، املؤسـسة . د ) ٢٠٠٠ ـ ١٩٧٠(  وجتلياهتـا يف الروايـة العربيـة عريةاللغة الـش) ٢(

  . ٩٢م ، ص ٢٠٠٤ ، ١ت والنرش ، بريوت ، طالعربية للدراسا
 ، ٢اللغة واألسلوب دراسة ، عدنان بن ذريـل ، دار جمـد الوي للنـرش والتوزيـع ، األردن ، ط ) ٣(

  . ٩٢م ، ص ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧



 
 

 

٢٣٥  

 يف عـدد  هذه اللغة، وقد ظهرتيف قدرته عىل تطويع اللغة وجتديدهاوالثقايف 
شـفات مكا( من السري ومن بينها سرية لعبد العزيز مـرشي التـي عنونـت بــ 

، وكـان ) حـب (  كان مـن العيـب ذكـر كلمـة (: ( يقول ،)السيف والوردة 
ّيامرس بتنفيذه بني اجلنسني عىل أنه ليس حبا ، ليـسم مـا يـشاء  ُ قلـت إهنـا ... ً

ًعندما ربطها ابن عمها ، ربطا قام عىل الكالم مع أبيها ، رأيتني كـالقط الـذي 
، خياف أن يقتحم عتبـة الـدار ًحيوم عىل األسوار متشمام خلف روائح الطعام 

 لقد ((:ً ،ويقول أيضا ))هكذا جيد نفسه . لكيال يقع حتت الرضب والتأنيب 
ًأعيش طقسا من اإلحساس بظلم النـاس ، وبـأهنم ال ... بقيت بعدها بأعوام 

  .  ))ًيقيمون وزنا للحس الوجداين النظيف 
عر وذكريـات ففي هذه النصوص حماولة لتخليص مايف النفس مـن مـشا

. بصورة مجالية حمسوسة ومؤثرة ، تبعث يف القارئ شعور التعاطف احلي معه 
 قدرهتا عـىل محـل الـشعور جتـاه النـاس واألشـياء ((فمن مميزات لغة مرشي 

ًوالتعبري عنه تعبريا إحيائيا مؤثرا  ً ً((  . 
وألنه يستخدم التفجري الداخيل لأللفاظ والدالالت ، ويتجاوز بإحساسه 

ًرأيتني كالقط أحوم عىل األسوار متشمام خلـف روائـح ( ا إىل عامل األخيلة هب
                                                

  . ١٥٢مكاشفات السيف والوردة ، عبد العزيز مرشي ، ص ) ١(
  . ١٥٣السابق ، ص ) ٢(
  ، منـى املـدهيش ، وزارة الثقافـة واإلعـالم ، الريـاض ،)  دراسة نقديـة (لغة الرواية السعودية ) ٣(

  . ٥٦م ، ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ، ١ ط 



 
 

 

٢٣٦  

وهي صورة دقيقة جيسدها التشبيه الذي ) الطعام ، خياف أن يقتحم عتبة الدار 
 حتقيـق ((حييل املعنى إىل صورة حمسوسة مؤثرة ، وعملية التشبيه البالغي هي 

 عن منطقة إعامل الفكـر وإمعـان النظـر ، استجابة نفسية لدى املتلقي تبدو بعيدة املنطلق
  .  ))استجابة تبدو أشبه بامليل القلبي .. وطول التدبر والرؤية 

ُيعنى بموضوع ومـضامني قـضية مـن القـضايا املرشي هبذه اللغة ًوأيضا 
فيـصف . الذي تقوم عليه احلياة االنـسانية الناميـة ) احلب ( االجتامعية وهي 

ّه ليس حبا ، وليسم مـا يـشاء عىل أن(  وحال جمتمعه حاله اجتاه هذه القضية ُ ً( ،
فرغم بساطة اجلملة،إال أننـا نلمـس يف لغتهـا شـعرية خبئـة تركـت للقـارئ 

  )!!وليسم ما شاء(مساحة من التفكري
ًأعــيش طقــسا مــن ( ًوأخــريا نجــد االســتفهام املنطــوي حتــت عبارتــه 
)  الوجـداين النظيـف ًاإلحساس بظلم الناس ، وبأهنم ال يقيمون وزنا للحس

 احلب،ويـستخدم حـسن والذي يوحي بصدق عن حرسته وتظلمه ضد هـذا
 كشفت عـن فاجعـة فقـدها وصـدق كتبي يف فقدان أخته اللغة الشعرية التي

نشأت : (( واألسى الذي أمل بقلبه وعينه يف وقت مبكر من شبابه، يقول  ،األمل
التي كانت كالزهرة ًحمروما من عطف األمومة وعوضت ذلك يف حنان أختي 

مل تلبث بعد تفتحها أن ذبلت يف أقرص عمر وذهبـت قبـل أن تـذهب هبجتهـا 
ًومجاهلا من العني فكانت فاجعة روعت قلبي وأترعته حزنا ، وأسـى يف وقـت 

                                                
  . ٢٢٠م ، ص ١٩٨٩ ، ١أدبية النص ، صالح رزق ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، ط ) ١(



 
 

 

٢٣٧  

  .))مبكر من شبايب 
ونجد حماولة الكتابة باللغة الـشعرية عنـد الكاتـب حممـد عمـر توفيـق ، 

حـد املمرضــات لـه بعـد أن نبههـا عـىل أمهاهلــا وذلـك يف وصـفه لتجاهـل أ
ُتنحنحت ، ثم سعلت فلم حتفل يب املمرضـة كعادهتـا : (( لواجباهتا، يقول  ُ ..

وتأملت وجهها يف الضوء اخلافت ، فعلمت أهنا ما تزال غاضبة بعـد الـدرس 
  .))الطويل الذي ألقيته عليها يف إمهال الواجب 

ًيتأمل هذا الوجه واصفا حركية املوقـف يف  له جيد نفسه روأما يف مثال آخ
.. وتسند وجهها إىل كفيها عـىل طـرف الـرسير يف مـواجهتي (( تلك اللحظة 

ثم تسألني أن حتقني باملورفني ألنام .. وأنا استغفر اهللا .. ًوأغمض عيني مرارا 
  .))ولكنني ال أوافق 

اطفة الرقيقـة ومـرارة وننتهي مما تقدم إىل أن اللغة الشعرية هنا حمملة بالع
احلزن النابض بحرارة الكاتب من حيث التشبيه والتعبري من داخـل الـذات ، 

 . وهذا هو ما حتتاج إليه اللغة الشعرية 
 : اللغة الوثائقية  .٥

وهي لغـة هتـتم بتـصوير احليـاة االجتامعيـة يف فـرتة مـن فـرتات الـزمن 
                                                

  .١٣١هذه حيايت ، حسن كتبي ، ص ) ١(
  .٤٧ أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق ، ص) ٢(
 ٥٤،٥٣السابق ) ٣(



 
 

 

٢٣٨  

ـيام وباألخص األحداث التارخيية واالجتامعية ، وتكون يف م ستويات لغوية خمتلفة، الس
عىل مستوى استخدام األلفاظ واملـصطلحات فلهـا قـاموس نمطـي خمتلـف حـسب 
احلدث الذي يصفه ، وهذا ما نجده عند الكاتب حممد عبد احلميد مرداد عندما وصـف 

أمـه أو أختـه إىل (( عادات اخلطبة يف املجتمع املكي فمن كان يريد آنذاك الزواج يبعـث 
روفة واملجهولة يف مكة ، فتلج اخلاطبة ، وتصفق بيـدهيا يف الـدهليز ، فتنـزل البيوت املع

ـإذا  ربة الدار الستقباهلا والرتحيب هبا ، فإذا اطلعت واستقرت عرضت موضـوعها ، ف
ـا  وجدت الرغبة والقبول أمرت بناهتـا أو أخواهتـا فيخـرجن بعـدما يلبـسن أحـسن م

أريـد هـذه ألبنـي أو ألخـي ، ثـم حيـصل : عندهن ويتزين فإذا اقتنعت بالرؤية قالـت 
  .))التشاور من الطرفني إىل أن يتم الزواج 

فهذا النص حيمل لغة خاصة متأثرة باحلدث ، ويشكل بلغته وثيقة اجتامعيـة مهمـة 
 .حني وثق الكاتب األعراف التي تعلمها من أهله ، وهي سائدة يف ذلك املجتمع 

  سـافرنا إىل : ((  الدينيـة اخلاطئـة يقـول تاداوكام وثق العادات الـسيئة ، واالعتقـ
ًحيث تسلقنا نيقة ووجدنا أعالما معلقة يف كهفه الصغري ورأينا املجـامر ) جبل احلباىل ( 

فسألت خالتي عن هذه األعالم املصبوغة باللون األمحـر املعلقـة عـىل ... ًوشيخا بدويا 
ال حتمل تأيت إىل هـذا اجلبـل حيـث إن املرأة النزور التي : فقالت اخلالة ... باب الكهف 

أهنا تقدم ذبيحة للامرد صاحب هذا الكهف وهذا الشيخ هو حـامي الغـار مـن الفـساد 
  .))عىل زعمهم 

                                                
  .٢٥١ ، ٢٥٠رحلة العمر ، حممد عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(
  .٤٧السابق ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٣٩  

ًوقد رصد املرداد هذه العادة ، ومل يكن سلبيا عند عرضها ، بل كان ينتقـد 
ديث حـ( هذه العادة التي ال تتفق مع الرشيعة اإلسالمية كـام يف حديثـه عـن 

  .)خرافة 

أما عزيز ضياء فمالزمته الدائمة ألمه جعلته يكشف يف سريته عن بعض العـادات 
والتقاليد التي مارسنها نساء املدينة كعادة من عادات الـضيافة، تـدخني الشيـشة ويوثـق 

وتستقبل ضيوفها مـن ... وكيف كانت ) محيده ( جديت ألمي واسمها : (( ذلك، بقوله 
ُاحلمـى ( املفضـضة و) الـشيش ( كانـت تـستعد هلـن بعـدد مـن ... ة العوائل الكبـري

  .) ))الكيزرون ( و ) العجمى
  : وقد اهتم ضياء بوصف أحدى املدخنات يف أحـدى اجللـسات النـسائية، يقـول 

وتلك التي تدخن بـرشاهة وإرساف ، تكـاد يـدها اليـرسى ال ختلـو مـن الـسجارة (( 
  .))شقه أو هي تسحبه عميقا إىل صدرها مشعلة تنفث دخاهنا بعد أن تستن

ُويف هذا النص يظهر عزيز ضياء ما يشعر به إزاء هذه املدخنة مـن تعجـب بتعلقهـا 
  .بالتدخني،واألهم أنه يوثق بلغته ظاهرة موجودة بني نساء املدينة املنورة

ًويف اخلتام فإن هذه املـستويات اللغويـة قـد أحـدثت تنوعـا مثريـا للغـة  ً
 ، وساعدت يف حتقيق بالغة رسدها ، وذلك عـن طريـق توظيفهـا يف الرسدية

 . املواقف ، واألحوال التي تستدعيها 
                                                

  .٥١ ، ٥٠انظر رحلة العمر ، حممد عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(
  .٣١٤حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ٢(
  .٤٣٤السابق ، ص ) ٣(



 
 

 

٢٤٠  

 : احلوار  .١

 تبادل احلديث بني الشخصيات (: (يعرف احلوار يف املصطلح األديب بأنه 
 .  ))يف قصة أو مرسحية 

صـية من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الرسد ، بوصفه خايعد  احلوار و
 . أسلوبية وأداة لغوية ، فله القدرة عىل التأثري عىل املتلقي 

ن لغة تتمظهر يف شكل مجل ، تكون  أن احلوار يتكون م((ومما ال شك فيه 
أقـوال الشخـصيات ( (:  ، وأما مادته فهـي  ))ًنساقا متعددة داخل النص أ

  ))م اخلطـاب ًباعتبارها لبنة من لبنات املغامرة نقلت لتصري قسام من أقـسا
  وعليه فإن للحوار وظائف فنية خاصة تـساهم يف تـشكيل الـنص الـرسدي ، 

 مـن خـالل التجديـد  )) فاحلوار يساعد عىل كرس رتابة الرسد والوصف ((
 . والتنويع فيه 

 واحلوار املعـرب الرشـيق سـبب مـن أسـباب حيويـة الـرسد وتدفقـه ، ((
                                                

ة يف اللغـة واألدب ، جمـدي وهبـة وكـامل املهنـدس ، مكتبـة لبنـان ، معجم املصطلحات العربي) ١(
  . ١٥٤م ، ص ١٩٨٢ ، ٢بريوت ، ط 

  قافـة ، ث لقـصور العامـةيات ، زينـب العـسال ، اهليئـة التفاعل األنواع األدبية يف أدب لطيفة الز) ٢(
  . ٢٥٠م ، ص ٢٠٠٣ ، ١ط 

  . ٢١٦ص ) د .دار اجلنوب ، ت : تونس( د .طرائق حتليل القصة ، الصادق قسومة ، ط) ٣(
 ، م١٩٥٢، حممد يوسف نجم ، دار مرص للطباعة ، القاهرة ) القصة يف األدب العريب احلديث (  )٤(

  . ١٠٤ص 



 
 

 

٢٤١  

ناع هـذه الوسـيلة وتقـديمها يف والكاتب البارع هو الذي يـتمكن مـن اصـط
 .  ))مواضعها املناسبة 

 )بني السجني واملنفي(ومن نامذجه ما قدمه الكاتب أمحد عطار يف سريته 
 أال تعرفه ؟ ) الشقاري ( فقال يل مدير سجن املصمك ( : (

 ال : قلت 
 . واحلق ، أين ال أعرفه وال أعرف اسمه 

 رف هذا ، أال تع: فوجه الشقاري حديثه للسجني 
 .  ))وأشار إيل فأجابه كال 

  ففـي البدايــة كـان العطــار خيربنــا عـن رحلــة نفيـه إىل ســجن املــصمك 
  بصورة إخبارية وتقريرية ثـم كـرس هـذه الرتابـة بحـواره مـع مـدير الـسجن 

،وما سيرتتب عىل هذا احلوار املقتضب من أحداث أخرى بدأت )الشقاري ( 
 . بجملة املوحية باحلذف واخلوفرشارهتا من هذا احلوار الرسيع

ويسهم احلوار يف الكشف عن ذات الشخصية وعن رؤيتها جتـاه القـضايا 
ً يـأيت احلـوار موصـوفا مرويـا تطبعـه ((االجتامعية والـسياسية والفكريـة فــ  ً

  .  ))الشخصية الساردة بطابعها اخلاص 
                                                

م ، الريـاض ، منـصور احلـازمي ، دار العلـو. فن القصة يف األدب السعودي احلديث ، د: انظر ) ١(
  . ٩٦ ص م ،١٩٨١هـ ، ١٤٠١ ، ١ط

  . ٢٠٢سجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطار ، ص بني ال) ٢(
مضمرات النص واخلطاب دراسة يف عامل جربا إبراهيم جربا الروائـي ، سـليامن حـسني ، احتـاد ) ٣(

  . ٣٤١الكتاب العرب ، دمشق ، ص 



 
 

 

٢٤٢  

  عنـدما ) حـصاد الظـالم ( ويوجد مثل هذا احلوار يف سرية حممد توفيـق 
كان من الصعب عىل أم سندس تفهم الواقع الذي عدنا إليه فمنذ عدة أيام ( (

مما دفعها ... يف أمريكا كانت تقودين بسيارة إىل حيث أشاء دون عناء أو إحراج 
للتساؤل بصوت خمتلط بني املداعبة واجلدية أليس من األجدى أن يـسمح لنـا 

وب مع سـائقني يتعلمـون مهـارات ًبقيادة السيارات عوضا عن املغامرة بالرك
 ... القيادة هنا 

كان لدي بعض احلـساسية جتـاه اإلجابـة عـىل هـذه التـساؤالت بحكـم 
العاطفة الوطنيـة وكراهيـة الـدخول يف مقارنـات مفاضـلة بـني هنـا وهنـاك 

  .  ))ًورشدت بأفكاري بعيدا عن اخلوض يف مسائل االنفعاالت 
جتاه تساؤالت زوجته ، واالكتفـاء ه وضح الكاتب يف هذا احلوار موقفوي

بترشيد األفكار عنها ، ألن عاطفته الوطنية متنعه مـن عقـد أي مقارنـات قـد 
 . تؤدي إىل انفعاله 

 قعي يف الـرسد ، فيعـرب عـن املـشهد كام يؤدي احلوار إىل تعميق البعد الوا
شاركة بامليعطي املشهد للقارئ إحساسا ( ( ، فـ ً،وأكثرها تفصيالمور األبأدق 

ًنه يسمع عنه معارصا وقوعه كام يقع بالـضبط ويف نفـس احلادة يف الفعل ، إذ إ
  .  ))حلظة وقوعه 

                                                
  . ٢٠١ ، ٢٠٠حصاد الظالم ، حممد توفيق بلو ، ص ) ١(
إحسان عباس ، دار صادر ، بـريوت ، : باس ، مراجعة بكر ع: الزمن والرواية ، مندالو ، ترمجة ) ٢(

  . ١٣٣ م ، ص ١٩٩٧ ، ١ط



 
 

 

٢٤٣  

ًويكثر هذا احلوار عند الكاتب أمحد الـسباعي فمـثال نجـده يتحـاور مـع 
يتهـا كـي يتهـرب مـن بعـض مـسؤولياته جدته عن األشياء التي يتـصنع رؤ

 : يقول جتاهها،

ً مكلفـا ة فكانت ال تطعم غري ماء زمزم ، فكنـتومرضت املسكينة مر( (
فجئتها مرة ... ئه بامء زمزم أكثر من مرة يف اليوم لبحمل الدورق إىل املسجد مل

  وأنا أهلث من الفـزع وال أكـاد أفـصح احلـروف مـن شـدة مـا نـالني وقلـت 
 ... ًرأيت يدا متتد من اجلدار املحفور بجوار باب الدرج ) يا ستي ( 

قلت لك أن عيونك كشافة وصاحب اليد ال بد مـن : ا ولدي ي: ( فقالت 
 !! ) الشياطني الذين ال حيبون ماء زمزم 

 !! . متام الشبه ( ... ) ولكن اليد تشبه يد الشيخ : ( قلت 
 ) ستي ( الذي أردت اإلشارة إليه من أقرباء ( ... ) وكان الشيخ 

ده مـا ي وال بـهـو زعـالن منـ...  يا ولدي نعم: ( فتنهدت ستي وقالت 
وأنت بالش جتيب زمزم حتى أشـوف ! ... عىل كيفه .. يبغاك جتيب يل زمزم 

من رشب زمـزم ) ستي ( إال أن أحرم ) شقاويت ( وهكذا أبت ) خاطر الشيخ 
ًطعامها الوحيد يوما كامال حتى هتيأ هلا غري  .  )) واسرتحت يً

حـداث ونلمس من سياق احلوار حب الكاتـب لتـأليف القـصص ، واأل
وربطها بالواقع لتصبح األحداث كأهنا حقيقية ، وواقعية ، ومهيأة للتصديق ، 

                                                
  . ٦٤ ، ٦٣أيامي ، أمحد السباعي ، ص ) ١(



 
 

 

٢٤٤  

ث وتطـوره، وتعميقـه يف نفـس ًومن خالل احلوار أيضا يظهر لنـا نمـو احلـد
 . ، وحتقيقه للمتعة والتشويق القارئ

 احلوار التي يستشعرها القارئ يف النص استخدام الشخـصية ومن مظاهر
كام هو احلـال .  تعرب عنها ، واالحتفاظ بلغتها ومفرداهتا التيلغة احلياة العامة 

 . ه الكاتب أمحد السباعي مع جد
ًوأخريا تكمن أمهية احلوار يف التواصل املبارش الذي تفرزه تلـك العمليـة 
التواصلية بني الشخصية والقارئ ، وذلك من خـالل إخبـار الشخـصية عـن 

  . نفسها ، أو من خالل إخبار اآلخرين عنها
  ثقافـة وبيئـة وطبقـة ومهنـة  يـيش بالشخـصية طبيعـة و((كام أن احلـوار 

ً، وربام شكال أحيانا ، أي أنه بعبارة أخرى يسهم يف رسـم الشخـصية ًوسلوكا ً
  .  ))الفنية 

ًوالسرية الذاتية حافلة بمثل هذه احلوارات فنجد مثال هذا احلوار للكاتب 
 كشف عن مجـال وروعـة فتيـات واديـة أمحد قنديل مع أحد أبناء اجلبل الذي

ًابتدأ قائال هبدوء ووقار وماذا عساك ستقول يف ظباء أوديتنـا : (( يقول قنديل 
الربيئـة .. وعندما يسلطن عليك النظرات الـرسيعة  .. البرشية حني تراهن ؟ 

يعنـي ولـد ..  ألنـك ورع حـرضي –أنني سأقف بجانبك قطعـا .. املؤدى ؟
                                                

 ، ١عـامل الكتـب احلـديث ، ط: نجم عبد اهللا كاظم ، إربد . مشكلة احلوار يف الرواية العربية ، د) ١(
  . ٧٧م ، ص ٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٧



 
 

 

٢٤٥  

  .))وقد أوصاين والدك من وراء ظهرك عليك .. .صغري من أوالد املدن 
اتضح من خالل أسلوب احلوار شخـصية الكاتـب، وشخـصية حمدثـه، 

ورع ( السيام يف بعض األلفاظ التي جاءت عىل لسان الصبي البدوي ككلمـة 
 ) .حرضي 

وهناك حوار للكاتب عبد الرمحن السدحان يكشف فيه عن نقطة التحول 
ته العلمية ، وعـن تعقـل أمـه واهتاممهـا وحرصـها عـىل األوىل يف مسرية حيا

 . مستقبله 
تلقيت اليوم برقيـة جوابيـة .. سيديت : ( .. ً فتوجهت إىل جملسها قائال ((

من الوالد ، يستعجلني فيها بالعودة إىل الرياض إلهناء إجـراءات ابتعـاثي إىل 
الكام عينان ك: ( .. ، ثم أردفت ) أمريكا ، وإنه حريص كل احلرص عىل ذلك 

ًيف جبيني ، ال أملك أن أخالف لكام أمرا وال هنيا ، ولكن يا سيديت ، ما رأيـك  ً
 .... ) ًيف أن أسافر إىل أمريكا ، حتقيقا لرغبة والدي ، 

يف نـربة حنـون مل سادت فرتة قصرية من الصمت ، قطعتـه والـديت قائلـة 
ت ، فتوكل عىل اهللا ، سائلة  إذا كان األمر كام يراه والدك وتراه أن:خينقها الدمع 

  .  ))ًاملوىل أن يعيدك إيل ساملا 
كشف هذا احلوار اهلادئ حال الكاتـب وبـصورة مبـارشة ، فهـو يرغـب 

                                                
  .٩٥محد قنديل ، ص ًاجلبل الذي صار سهال ، أ) ١(
  . ٢٤٧ ، ٢٤٦قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٤٦  

وبشدة السفر إىل أمريكا ، ولكن برىض ورغبة أمه ، والتي بدورها مل ختيب ظن 
 . الكاتب فأسعفته بقبول سفره ، والدعوات الصادقة 

 .  يمد الرسد بأهم تقنياته أن احلوار مصدر فنيوبذلك نأيت إىل 
 :  أسلوب احلوار يف رضبني  البحثوقد حدد

 : الكالم املبارش  .١

 النوع هو أشهر األساليب الرسدية اخلاصة باستحضار األحاديـث ((هذا 
  .  )) توأكثرها استخداما يف الراويا

صيات دون أن واحلوار املبارش ، عادة ما يتم إظهـاره كـام هـو بـني الشخـ
 . يضفي السارد رؤاه وأفكاره عليه 

 احلوار املبارش هو الذي تناوب فيه شخصيتان أو أكثر احلـديث ((ًوأيضا 
 .  ))يف إطار املشهد داخل العمل القصيص بطريقة مبارشة 

وعليه فإن دور السارد يقترص عىل طبيعة احلدث ، وبدء احلـوار ، ووضـع 
 أدهـشني (: (ثافة عند األديب عزيز ضياء يقول املتحاورين ، وهو موجود بك

، وأن حيـاول ) الدارجـة ( عمي ، حني سمعته يتحدث إىل أمي باللغة العربية 
                                                

عبد الـرحيم الكـردي ، مكتبـة . ، د) ًالرجل الذي فقد ظله نموذجا ( الرسد يف الرواية املعارصة ) ١(
  . ١٩٧م ، ص ٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧ ، ١اآلداب ، القاهرة ، ط

اته الرسدية ، فـاتح عبـد الـسالم ، املؤسـسة العربيـة للدراسـات احلوار القصيص تقنياته وعالق) ٢(
  . ٤١م ، ص ١٩٩٩ ، ١والنرش ، بريوت ، ط



 
 

 

٢٤٧  

 : سمعته يقول ... جتنب اشرتاكي يف سامع ما يقول 
 . املشكلة يا فاطمة هي يف املعاشات  •

كانوا بيرصفوه كل شهر لكن مـن أكثـر مـن ثالثـة شـهور مـا رصفـوا  •
 .  املوظفني معاشات

وباين أنو الشيخ عبد القادر شلبي ، مـدير املعـارف ، .. حتى األستاذة  •
 ... ّوعرف أنو احلكومة ، ماهي راحيه تقدر ترصف املعاشات ، 

 وهو الشيخ عبد القادر الشلبي هادا يعرف هادي املسألة أكرت منّكم ؟؟  •

  ... ألنو يقرأ اجلرايد اليل جتيله من الشام ، ومن مرص.. يمكن  •

، ) عبد املجيد باشا ( أو ) أمحد ابن منصور ( لكن ليه ما تشتكوا لألمري  •
 ... أو 

   ))األمري نفسه ما بيستلم معاشه  •

) زوج والدته ، وأمـه ( والكاتب هنا صاغ احلوار عىل ألسنة الشخصيات 
 . دون تدخل منه ، ومحل حوارمها خصائص القول املنطوق 

بيعـة شخـصية األم ، إذ يـدل حوارهـا عـىل ويكشف هذا احلوار عـىل ط
 . مستوى تفكريها ، وحسن تعليقها عىل األمور املتعلقة بعمل زوجها 

 . ُومضمون احلوار وما حواه يظهر حالة التفاهم القائمة بني الزوجني 
                                                

  . ٥٨٨حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(



 
 

 

٢٤٨  

 لصورة احلياة االجتامعية يف فـرتة مـن فـرتات ًكام يتضمن احلوار تسجيال
 . قبل بداية الدولة السعودية الزمن ، وباألخص التي كانت 

، ويعـود وهناك ميزة للكاتب يف سريته وهي تنقالته من احلوار إىل الرسد 
 .  دون اإلخالل بوحدة البناء وانسجامه بعد الرسد إىل احلوار

وفيام تقدم يتضح أن احلوار املبارش يربز تفرد الشخصية ومتيزهـا ، ومعـامل 
    . يف كالم مبارشالصورة مل تتوضح إال بعد أن انطلقت

 : الكالم غري مبارش  .٢

 يتـرصف فيـه ((يتيح الكالم غري املبـارش للـسارد سـلطات أكـرب حيـث 
الراوي بكالم الشخصيات ، فينقله نيابة عنها ، مع ترصحيه بأن الشخصية هي 

 ويستطيع السارد أن يصوغ احلـوار عـىل ألـسنة الشخـصيات  ))التي تقول 
لرسدية كام فعل السدحان حني نقـل حـديث أمـه عنـه بأحد مستويات اللغة ا

  : وقد وصفت أمي ذلك املشهد عىل النحـو التـايل (( :صورة تقريرية إخباريةب
ًكنت يا عبد الرمحن مسجي يف حضني مثـل غـصن شـجر ذابـل ، وفجـأة ، (  ّ

اتسعت حدقتا عينيك وأنت تتجه هبام صوب طبق الطعـام ، ورحـت هتمهـم 

                                                
حممـد الـداهي ، رشكـة النـرش . انظر احلقيقة امللتلبسة قراءة يف أشـكال الكتابـة عـن الـذات ، د) ١(

  . ١٨٤م ، ص ٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨ ، ١، الدار البيضاء ، طوالتوزيع املدارس 
أمحد العدواين ، النادي األديب بالريـاض ، . بداية النص الروائي مقاربة آلليات تشكل الداللة ، د) ٢(

  . ٣٠٤م ، ص ٢٠١١ ، ١ط



 
 

 

٢٤٩  

لكنني رغم ذلك سارعت إىل التقاط قطعة صـغرية ... بكلامت غري مفهومة ، 
وغمستها يف السمن والعسل ثم وضعتها يف فمك ، فأكلتها ثم ) العصيد ( من 

ًأومأت يل بام يعني رغبتك يف املزيد ، فأطعمتك مثنى وثالثـا ورباعـا ، وزدت  ً
  . ))عىل ذلك 

ه بـضمري غـري مبـارش لـورود(( ويتميز الكالم غـري املبـارش باألسـلوب 
، ومن خصوصياته عدم استعامل األفعال الترصحيية أو أفعال التمهيـد الغائب

وهذا راجع إىل أن نصه من إنتاج الـراوي ، لكـن مادتـه مـن صـميم أمـر ... 
 .  ))ّالشخصية 

ب الستحـضار األحـداث وهذا األسلوب هو األسلوب الشائع واملناسـ
 .  عن السارد لسن الشخصيات املتحدثة نيابةاملاضية عىل أ

التي مـن املفـرتض أن ) أمه (  عىل لسان ونلمس هنا اختالف لغة السارد
مما منع ظهور مالمح !! تتحدث باللغة العامية املناسبة حلالتها كأم غري متعلمة 

ًاألم لصورهتا احلقيقية ، وهذا يدلل عىل أن الكاتب يرسد رؤيته بأسلوبه قاطعا 
تهـا ، بني الشخصية وطريقة تفكريهـا ولغن حبل التواصل الذي جيب أن يكو

 . وأن ال يفرض أسلوبه عىل نص احلوار مراعاة للشخصية 

                                                
  . ٣٢٥قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص ) ١(
 وأدواته وقضاياه ، الـصادق قـسومة ، دار اجلنـوب للنـرش ، باطن الشخصية القصصية خلفياته) ٢(

  . ١٩٧م ، ص ٢٠٠٨تونس 



 
 

 

٢٥٠  

 فال جيعل شخصية بسيطة تنطق باحلكمـة ، وتتحـدث حـديث اخلبـري ((
 .  ))املجرب ، أو تتحدث حديث املثقف أو العامل 

حلـوار يف الـسرية الذاتيـة وهذا يدفع بنـا للكـشف عـن مـستويات لغـة ا
 . ، وهي بني الفصحى والعامية حليةامل

 باللغــة العربيــة ًافمــن املعلــوم أن أي عمــل أديب جيــب أن يكــون ملتزمــ
الفصحى ، لكن هناك بعض األشكال األدبية كالرواية والسرية الذاتية حتتـاج 
 أو إىل استخدام اللغة العامية ، وخاصة أثناء احلوار ، وحـني يتطلـب املوقـف

ًيـة املـستخدمة يف احليـاة العاديـة ومتـصال بالطبقـات  إىل اللغـة اليوماحلدث
 . الشعبية من الناس فإن العامية أقرب إىل نقل واقعهم

وتوظيف اللغة العامية يف احلوار يوجد الفرق بني لغة الشخصيات ولغـة 
   جيـب أن تكتـشف عـن وجـود فـارق بـني لغـة املؤلـف ، أو إىل ((السارد إذ 

ية ولغة الشخصيات املرشوطة بوضعها االجتامعـي حد ما بني لغة الكتابة الفن
 .  ))والثقايف 

                                                
    ، مــن دون تــاريخ ٨ ، القــاهرة ، طاألدب وفنونــه ، عــز الــدين إســامعيل ، دار الفكــر العــريب) ١(

  . ١٤٠ص 
  . ١٦١م ، ص ١٩٨٠ ، ٣ميشيل عايص ، مؤسسة نوفل ، بريوت ، ط. الفن واألدب ، د: انظر ) ٢(
النص الروائي تقنيات ومناهج ، فاليت ، برنار ، ترمجة رشيد بنحدو ، املجلـس األعـىل للثقافـة ) ٣(

  . ١٢٦م ، ص ١٩٩٩املرشوع القومي للرتمجة ، 



 
 

 

٢٥١  

توثيـق لغـة العاميـة يف احلـوار مـاهو إال ويرى عزيز ضياء أن استخدام ال
أمـا اختيـار العاميـة يف احلـوار ، فـألين ( :(ة الرتاثية التي كانت يف زمانهللهج

ويف ظنـي أن  ... يف تلك األيام) أهل املدينة ( حاولت أن أكون املدون للهجة 
 .  ))ذلك رصد لنوع من الرتاث ، ال أستبعد أنه قد ضاع اآلن 

كانت اخلالة فاطمة ، متأهبة للموضوع ، فلم : ( ومن نامذجه العامية قوله 
 : تكد تسمع أمي ، حتى قالت 

أنا سألت عمـك حممـد سـعيد وهـو سـأل الـشيخ .. يا فاطمة يا بنتي  •
  :الكامخي وقاطعتها أمي تقول 

أنـا مـا يمكـن .. قلت لك قلت هلم كامن ... أنا .. لكن يا خاله فاطمة  •
 . أجتوز إال ملا جييني خرب أنو زاهد مات 

 : وقالت اخلالة فاطمة 

ن الشيخ الكامخي قال هادا الكالم مـا يمكـن وعمك حممد سعيد قال إ •
 . تتجوزي إال إذا ثبت بشهادة الشهود أنه مات 

 :  صادق وهي تبتسم وهنا قالت إحدى بنتي العم

 ... بس يا خالة فاطمة هادا املذهب احلنفي وأبويا يقول  •

                                                
  إضاءات يف أدب السرية والـسرية الذاتيـة بحـوث ومقـاالت وحـوارات ، عبـد اهللا احليـدري ، ) ١(

  . ١٦٨ص 
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 : وقاطعتها أمي بحدة 

يا أختي ، بدون ما نطول الكالم أنا ما أبغى أجتـوز ال إذا مـات وال إذا  •
   .كان

 : وقالت الفتاة 

اخلطيب اليل موسط أبويا تاجر كبري اسـتلم جتـارة أبـوه الـيل مـات يف  •
 ... فتيه الشام ولو ش

 .  ))يا أختي اهللا يسلمك خالص ما أبغا أسمع هادا الكالم  •

نجد أن اللهجة املحلية يف احلـوار قـد أكـسبته التلقائيـة ، وجعلتـه أكثـر 
ًلتصاقا بالشخصيات وأكثر إقناعاوتشويقاا ً.  

فقد أكثر مـن اللهجـة العاميـة . سلبية لكن مع ذلك كانت هناك جوانب 
ديث عند مجيع الشخصيات رغم اختالف انتامئها الثقايف فتشاهبت أساليب احل

 . واالجتامعي والفكري 
واالعتامد عىل اللهجة الدارجة أو العامية قد يـؤدي إىل الفهـم اخلـاطئ إذ 

 . بعض املفردات ال تعني املعنى نفسه يف كل مناطق اململكة 
هلوامش أو ًومن ضمن عيوب اللغة العامية أهنا خترج العمل األديب ممتلئا با

ُاحلوايش الشارحة واملفرسة ملعاين املفردات أو ما يقصد هبـا ، ممـا يقطـع سـري 
                                                

  . ٣٦٤، عزيز ضياء ، ص حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ) ١(



 
 

 

٢٥٣  

احلدث عىل القارئ كام حدث ذلك مع عبد احلميد مـرداد يف سـريته ، حيـث 
ـتها إ: (( فاظ العامية يقول  باأللع حديثه عن عمته التي امتألت لغتهاقط حـدى فاعرتض

 دلعتيه ومرعتيـه ، وإىل هـذا احلـد وصـلتيه ، كيـف : (العامت قائلة بس يا ستي خدجيه 
  . ))وهذه كلامت عامية تفسريها فيام بعد ) نربيه بعدين ؟ 

 وأول ما رأتني غرفة التجهيـز أو اجلهـاز أو الـدبش بلغـة عامـة مكـة ((
 .  ))وسيأيت تفسري الكلامت فيام بعد 

ًفقه شيئا مـن د يوإن استغنت السرية عن هذه اهلوامش فإن القارئ ال يكا
 دافع بعض الكتاب إىل استخدام اللغة العامية يف احلوار احلوار وهكذا نجد أن

يكون من أجل تـسجيل الـرتاث أو تناسـبها مـع احلـدث ، أو للتـصوير لـه ، 
أي أن تنطـق الشخـصيات . ولتحقيق فنية الفوارق اللغوية بني الشخـصيات 

 . بتنوع يضفي متعة عىل القراءة 
 فحني ،فإن اللغة العامية يف السرية الذاتية ذات فائدة ملموسةوبشكل عام 

تنقل القصة واقع الشخصية فتتحدث بلغتهـا ، وتـوحي بمـستواها الفكـري والنفـيس 
  . فإهنا تنجح يف اإلهيام بواقع احلدث ، وبصورة الشخصية

                                                
  . ٢٤٧رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(
  . ٢٤٦السابق ، ص ) ٢(
ــه ، د) ٣( ــر األدب وفنون ــاب ، ط. انظ ــة للكت ــرصية العام ــة امل ــاين ، اهليئ ــد عن   م ، ١٩٩١ ، ١حمم

  . ٢٨ص 



 
 

 

٢٥٤  

 ألهنـا ،وألن السرية الذاتية واقعية وتتحمل أن يكون هناك هلجات عامية
طة حتكي احلياة اليومية وليست كالرواية والقصة التـي حتتـاج إىل ألفـاظ ببسا

 . ومفردات متقنة ومدروسة 
ُاختلف الكتاب يف طرق رسدهم لسريهتم الذاتية ، فوظف البعض جانب 
من اللغة العامية ، وبينام اآلخر اتكاء عىل اللغة العربيـة الفـصحى ، وال حييـد 

ية وقدرته اللغويـة واألسـلوبية ، وهـذا ظـاهر ًعنها معتمدا عىل ذخريته الثقاف
 . عند الكاتب عبد اهللا مناع وغريه 

 كان من الطريف أن مالت العروس (: (فانظر هلذا احلوار من سريته يقول 
  ًنحـوي لتخــربين بأهنـا واجهــت مـشكلة مل جتــد هلـا حــال حتـى وصــوهلا إىل 

 ...! الفندق 
 ؟ ..ماهي .. ًخريا : وعندما سألتها 

عـال إىل احلـد ) كعب ( مل أستطع أن أجد حذاء بـ :  وهي تضحك قالت
 !! قامتك ) طول ( الذي يرفعني إىل 

َقـرصك ( ِولكنـك بــ : فاتسعت ضحكتي وأنـا أقـول هلـا  َ   قـد حلقـت ) ِ
  .  ))وهذا هو األهم ) قلبي ( بـ 

 كـام أمكـن أوضح هذا احلوار بأنه يمكن التعبري باللغة العربية الفـصحى

                                                
  . ٢٦٨بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص ) ١(



 
 

 

٢٥٥  

ّ اللغـة الفـصحى قـادرة عـىل متثـل (( حيـث إن ًا التعبري باللغـة العاميـةسابق
  ))الشخصية يف حاالهتا املختلفة ، ومرنة يف التعبري عن كل املشاعر واألحاسـيس 

ً شيئا راقيا يقرأه القايص ((والكاتب الذي يلتزم اللغة الفصحى يقدم للقارئ  ً
 ر وجتـد ))فسها بقيـود الزمـان واملكـان العامية نوالداين ؛ ألنه الباقي حيث ختنق 

أقدر وأثرى يف تنويع الـدالالت وتعميقهـا مـن اللغـة ( اإلشارة إىل أن اللغة الفصحى 
  . )العامية 

ولعل قضية كتابة احلوار باللغة الفصحى أو العامية قائمة عىل الفكـرة أو 
لعاميـة ، املوضوع املطروح فبعضها تفرض عىل الكاتب التخلص مـن اللغـة ا

لكاتـب ريي ألحداثها وحوارهتـا ، كتفاعـل اواالهتامم بالفصحى كسياق تعب
) رحلتي مـع املـوت ( وذلك يف سريته ) اخلبيث ( عبد العزيز املهنا مع مرضه 

وهلذا طلب مني الـدكتور .  فقد هتاونت مع املرض فرتة طويلة (: (حيث قال 
ا قـادين إىل الطبيـب املعـروف طامل... عبد العزيز السليمي أن أعاجله برسعة ، 

... لدى أرستنا الدكتور عبد الرمحن البنيان ، الذي قال يل ونحن يف املستشفى 

                                                
م ، ١٩٨٢عبد الفتاح عثامن ، مكتبة الشباب ، مـرص . د) دراسة يف الرواية املرصية ( بناء الرواية ) ١(

  . ٢٦٠ص 
   ،١عبــد اللطيــف عبــد احللــيم ، الــدار املــرصية اللبنانيــة ، القــاهرة ، ط. كتابــات يف النقــد ، د) ٢(

  . ٢٠٢م ، ص ٢٠٠٥ 
  م ، ١٩٦٤ ، ٣دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، طالنقد األديب احلديث ، حممـد غنيمـي هـالل ، ) ٣(

  . ٦٢٥ص 



 
 

 

٢٥٦  

ًإهنا عملية بسيطة ال تكلف جهدا أو وقتا  مـع .. ًوأن أثرها لـن يكـون سـيئا . ً
ذلك مل أهتم بإجراء العملية ومل تظهر احلاجة والرغبة إال بعد استفحال املرض 

 .  ))م وتضخم الور
فاللغة الفصحى أضفت طابع اجلدية واألمل عىل وصفه ملوقفه أمـام ذلـك 

 . املرض العضال 
رض عـىل كاتبهـا االبتعـاد عـن هناك القضايا االجتامعية التـي تفـًوأيضا 

العامية ، والرجوع للغة الفصحى كقضية الرتبيـة الدينيـة التـي حتـدث عنهـا 
 . الكاتب عبد العزيز السامل 

لذين ال يشهدون الصالة يف املسجد رجل كان جياهر بعدم الصالة  من ا((
وحني فاحتته يف أمهية هذا الركن العظيم وأنه ال يقبل منه عذر ... مع اجلامعة ، 

إن سـبب نفـوره مـن : فكـان جوابـه ... مهام كان بعدم أداء الـصالة لوقتهـا 
 وال سـيام صـالة الصالة نتيجة حتمية لطريقة والده العنيفة لتعويده الـصالة ،

 .  )الفجر يف ليايل الشتاء الشديدة الربودة
ً الفـصحى نوعـا  الكاتب واألديب استطاع أن هيب لغتهومن املالحظ أن

ا قرهبا من اللغة الفصحى املحكية ممـا أشـعر القـارئ بانـسجام من التلطف مم
هـا ته حتى جيعلّطف عىل لغ األديب الكبري هو الذي يعرف كيف يتل((لغته فـ 

                                                
  . ٩٥رحلتي مع املوت ، عبد العزيز املهنا ، ص ) ١(
  . ١٥٤ ، ١٥٣ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٥٧  

تـه ، املستويايت يف نسج لغّتتوزع عىل مستويات ، لكن دون أن يشعر قارئه باالختالل 
  .  ))وذلك باإلبقاء عليها يف مستوى فني عام موحد عىل نحو ما 

ًوأخريا نجد أن الكتابة بالفصحى أو العامية تعتمـد عـىل قـدرة الكاتـب 
 . إليصال إبداعه اللغوية ، وثقافته املعرفية وطريقته يف استخدامها 

                                                
  . ١٢٨يف نظرية الرواية بحث يف تقنيات الرسد ، عبد امللك مرتاض ، ص ) ١(



 
 

 

٢٥٨  

 

  ال خيلــو العمــل األديب مــن الشخــصية اإلنــسانية ســواء كانــت واقعيــة 
 احلياة تنبعث من الشخـصيات وتعـود إىل الشخـصيات ، وال ((أو خيالية فـ 

  .  ))يمكن احلديث عن عامل إنساين دون التمثيل لكائنات برشية 

ّأثر قوي يف الت( (وللسرية الذاتية  عريف بالشخـصيات ويف الكـشف عـن ّ
العالقات بينها فالكثري من هذه الشخصيات ذكر بسبب ارتباطـه بـالراوي يف 

 .  ))بعض أطوار حياته 
ويرى الدكتور عبد امللك مرتـاض أن الشخـصية هـي اخلـصوصية التـي 
تتميز هبا األعامل الرسدية عن األجناس األخرى لألدب ، وأهنا واسطة العقـد 

فليس بني مقومات الرسد األخرى مـا . املشكالت الرسدية األخرى بني مجيع 
    .يمكن أن يؤدي ما تؤديه الشخصية

 وهـي البعـد ،مـن خـالل عـدة أبعـاديف السرية الذاتية وتقدم الشخصية 
 .  واالجتامعي ،والنفيس،اجلسمي 

                                                
 ، ١و سـميائيات لإليـديولوجيا ، سـعيد بنكـراد ، دار األمـان ، الربـاط ، طالنص الرسدي نحـ) ١(

  . ٩٣م ، ص ١٩٩٦
روايات عبد الرمحن منيف من املظهر السري الذايت إىل الـشكل امللحمـي ، حممـد رشـيد ثابـت ، ) ٢(

  . ١١٠م ، ص ٢٠٠٦مركز النرش اجلامعي ، تونس ، 
  . ١٠٤ ، ١٠٢نظرية الرواية ، عبد امللك مرتاض ، ص ) ٣(



 
 

 

٢٥٩  

 : البعد اجلسمي  :وأوهلا 
ًابل شخصا ما يف واقع والبعد اجلسمي هو أول ما تقع عليه عينك حني تق

احلياة ، وهو الوسيلة األوىل إلثبات واقعية الشخصية وحيويتهـا وذلـك مـن 
قبح وصفاهتا اجلـسدية  حيث الطول أو القرص ، اجلامل ، الخالل مظهرها اخلارجي من

 . لون الشعر ، لون البرشة ، مالمح الوجه : الفرعية األخرى مثل 
ّدل عـىل خرييـة هـذه الشخـصية يـللمظهر اخلارجي عدة دالالت ، قد و
 ، فها هو الكاتب عبد العزيز السامل يـدل عـىل هـذه الرقـة  أو غري ذلكورقتها

 مـستوى مـن اجلـامل  عـىل((حني يصف وجه اجلارية اجلديدة والتـي كانـت 
ٍ، ذات قوام ملفوف ، وتقاطيع مجيلة ، وصباحة يف الوجه ، تشد النـاظر الباهر

انب هذا اجلامل الالفت لألنظـار ، فإهنـا رخيمـة وهي كذلك إىل ج... إليها ، 
  .  ))الصوت حينام تغني 

و يستخدم الكاتب هذه الصفات كطريقة تعبريية تدل عىل موقفه من تلك 
حـسوس بـصوهتا يف املغـري وتأثره هبا ، وانأساره الشخصية وبانحيازه إليها ، 

تـى شـاهد فيهـا ًويف مقطع آخر،جاء رسده معربا عـن تلـك اللحظـة الالغناء 
اجلارية،ورغم قرصه إال أنه موحيا بمدى تأثري شـكل و صـوت اجلاريـة عـىل 

 وكـان الـصغريان يتعاطفـان معهـا ويتـأثران بنـشيجها ، (: (يقول  نفسيتهام،
                                                

  . ٤٧ ، ٤٦ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص ) ١(
 



 
 

 

٢٦٠  

ــأثر بزفراهتــا  ــا ، والت ــد كنــت شــديد املالحظــة هل ــسبة يل ، فق   وخاصــة بالن
 .  ))احلارة 

تنفـصل ببعـدها اجلـسمي عـن الشخـصية التـى الومن ضـمن دالالت 
مـن أهنا توحي بالبعد النفيس ودواخل النفسية ، ومظاهر ردات الفعلالنفيس؛

  فنجد يف سرية املرشي صورة احلبيبة التيًخالل املالمح احلسية كالعيون مثال،
 .  يف موقف حزن جمرب كانت

الداعجتني   هو وحبيبته بمحض الصدفة،فرتسل له بعينيهايتقابالنحيث 
ًة سالم عابرة فهي التريد مزيدا من احلـديث معـه ألهنـا اآلن يف عـصمة عالم

وقدر يل مرة أن أقابلها مع أمي يف طريق العودة من عند بئر ماء ( ( :رجل آخر
... ّقريبة ، فكانت تنظر إيل بعينني كبريتـني مكحلتـني مل أعهـدمها مـن قبـل ، 

قتضب يقال ألي عابر ، وهو سالم م) والعون : ( لكنها قالت دون أن تلتفت 
 .  ))طريق أو غريب 

    الذي جتسد يف عـدة ألفـاظ كقولـه احليس النفيسفتق عن البعدوالنص يت
قـد و !!  )ّ تنظر إيل بعينني كبريتني مكحلتني ، قالت دون أن تلتفت والعـون(

ًنستدل من املظهر اخلارجي أيضا عىل عالمات اجلامل ، وعىل البعـد االنتامئـي 
 أما بنت نجم الدين ((:،يف قولهام هو موجود يف سرية عزيز ضياء للشخصية ك

                                                
  .٤٧ ، ص ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل )١(
  . ١٥٤، ١٥٣مكاشفات السيف والوردة ، عبد العزيز مرشي ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٦١  

شـعرها أشـقر وبيـضاء ) حلـوة ( فـإن بدريـة مل ختـف أهنـا ... أفندي هذه ، 
 .  ))وصغرية 

 تـدل عـىل اجلـامل ،  كالعيون الزرقاء ولون الشعر األشـقر ،وهي صفات
  .ل عىل أن أصوهلا غري عربية لوالشاب ، ويف نفس الوقت تد

لمح من خالل مالمح املمرضـة نوكعرض حممد توفيق للبعد اجلسمي ، ف
 فاملح األنوثة املرشقة يف خدهيا وعىل شـفتيها (: (رفاهية األنوثة املرشقة يقول 

  .  ))وعينيها 
 ويوصل أثرهـايصور البعد اجلسمي املشاعر ، والعواطف الصادقة ،قد و

  : ر نظرات أمـه عليـه حيـث، يقـولن ألثومعانيها للقارئ مثل تصوير اجلهيام
 بعينيها احلنونتني ووجهها الباسم امليلء بعواطف احلب والشفقة نظرت إىل( (

 .  ))لو أهنا فعلت ذلك لتبخرت أحقادي نحوها .. نحوي 
فنلحظ أثر البعد اجلسمي يف قدرته عىل كشف مالمح األمومة ، وعمقهـا 

 . به عىل نفسية االبن ومن ثم أثر ذلك عىل أسلو
 : البعد النفيس : ًثانيا 

 أي كـل مـا جيـول يف ،ويشتمل عىل أحوال الشخصية النفسية ، والفكرية
                                                

  . ٢٧٦حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(
  . ٣٦ يف املستشفى ، حممد عمر توفيق ، ص أيام) ٢(
  . ٢٩مذكرات وذكريات من حيايت ، عبد احلريم اجلهيامن ، ص ) ٣(



 
 

 

٢٦٢  

 وأثر ذلك عىل سلوكها ،داخل الشخصية من عواطف وأحاسيس وانفعاالت
 . وحياهتا 

 مـن خـالل ويتضح البعـد النفـيس يف سـري بعـض الكتـاب الـسعوديني
 عن جارهتم -ُ الربيع يظهر يف رسده عرضهم ملواقف مرت هبم مع املرأة فهاهو

 أحوال تلك الشخصية النفسية ، والتي أثرت -التي تزوجت من رجل جاهل 
يف نفسه املرهفة فلم يستطيع أن ينسى ذلك املوقف املؤمل للجارة اجلميلة التـي 

ن قلـت إ( : (يقـول ،  للمـوت هبا قدميها مما حد يفمرضت فقام الزوج بكيها
ًعميقا يف نفيس عمقا ال متحوه األيـام أثر هذه الكية كان  كانـت فتاتنـا قـد ... ً

ودعت عامل املـآيس واالآلم إىل عـامل املـرسات واخللـود واختفـى مـن دنيـاي 
 كم أضاء حيايت وكم آنس أيامي وكم أنعش نفيس وكم ينالصغرية طيف نورا

ولكن ذلك البدر أرسع إىل األفول ألنـه مل يقـدر عـىل حتمـل ... عمر وجداين 
 .  ))يتني جمنونتني من رجل أهوج مريض العقل خبيث النفس ك

 ملـشاعرالكاتب،والقارئ يلمس جتليات املوقف من خالل البعد النفـيس 
وأحوال نفسه التى مل تتحمل بعد تلك املرأة عنه،وغياهبا النهائي بسبب طيش 

 .رجل مريض
ة وقد حيمل تصوير البعد النفيس للشخـصية دالالت فكريـة ، ففـي سـري

حني رأى ) بعض األيام بعض الليايل ، أطراف من قصة حيايت ( عبد اهللا مناع 
                                                

  . ٢٣٨ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ١(



 
 

 

٢٦٣  

يف حفلـة نجاحهـا ، ) با ناجـة ( الكاتب أثر الغنى والعز الذي ترفل فيه بنت 
،أخذ يقارن بـني واستشعاره بحالة فقرهم والتي تسببت يف اهنامر دموعه بشدة

ي ال زلـت أذكـر مـشاعري إنن: (  يقول حالتهم وحالة أرسته يف أسى وحزن،
) الفقيهـة ( و ) جـديت ( مـع ) باناجـة ( احلزينة والدفينة يـوم أن زرنـا بيـت 

لالحتفال بنجاح ابنتهم ، ورأيت العز الذي يعيشون فيه وأنا أقارنه بأحوالنا ، 
لقـد ... ًلقد كنت أشعر حلظتها كام لو أن هنرا من الـدموع يتـدفق يف داخـيل ، 

ًحزانا ما بعـدها أحـزان ، وهـي متـأل قلبـي بحمـم مـن أورثتني تلك األيام أ
 .) )ال تنتهي وال تنضب .. الغضب 

 وزاد من سوء عالقتي مـع (: (ويف نص آخر دال عىل البعد النفيس يقول 
احلبيبة وبعد صربها وكفاحها الطويل معنا ومـن ) جديت ( الثراء واألثرياء أن 

ها به عىل نحو ما يفعـل القـادرون يف تلـك ومل نجد ما نعاجل) السل ( أجلنا ماتت بـ 
  .  ))اللتامس العالج ) جبل لبنان ( األيام الذين كانوا يسافرون إىل 

ويكشف النص األخري عن فكرة يعاين منها أغلب الفقراء وهـي الـرصاع 
 . الطبقي 

ويظهــر البعــد النفــيس انعكــاس املتغــريات االجتامعيــة والفكريــة عــىل 
ففـي سـرية حـسن كتبـي نلمـس أطـوار )  االغـرتاب (الشخصية من خالل 

                                                
  . ٢٤بعض األيام بعض الليايل ، أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص ) ١(
  . ٢٥السابق ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٦٤  

ات الثالث التي قـضاها يف شخصيته التي رسعان ما تغريت أفكارها يف السنو
ً خالل هذه السنوات الثالث التي قضيناها بعيدا عن األهل والـوطن ((:اهلند

ًحولت أفكاري حتويال تاما ، وشعرت بأن مسؤولية العلم ال تنحرص يف قراءة  ً ّ
ولكنها مسؤولية احلياة ، ولـيس العلـم إال الـسالح الـذي .. همها الكتب وف

 .  ))يتقلده املحارب عند خروجه للمعركة 
  : بشخصية جديدة مل يعهدها من قبلوحني عاد إىل الوطن عاد

ً عدت إىل الوطن ، وعدت إىل الدار التي خرجت منها ، فلم أجد شيئا ((
  .  ))ه يف هذه الدار مما تركت ورائي ، فلست أنا الذي عرفت

 : البعد االجتامعي : ًثالثا 
هل هي غنية .  الشخصية االجتامعية بوجه عام ،وأوضاعويشمل مستوى

، ي ، وما بيئتها ، ومن أي األعراقأم فقرية أم متوسطة ، وما مستواها االجتامع
وما موقفها االجتامعي وهكذا ألن لكل هذه األمور انعكاسـاهتا عـىل سـلوك 

ً ونجد البعد االجتامعي ، واضحا يف وصـف خصية وحياهتا بصفة عامةالش
 تصوير عبد اهللا مناع لشخصية عمته وخالته والتي كشفت عن عندالشخصية 

                                                
  . ٧٣ايت ، حسن كتبي ، ص هذه حي) ١(
  . ٧٦السابق ، ص ) ٢(
نـة ، فريـال م رسم الشخـصية يف روايـات حنـا:  ، وانظر ١٠٩بناء الرواية ، عبد الفتاح عثامن ، ص : انظر ) ٣(

  . ٣٢م ، ص ١٩٩٩ ، ١كامل سامحة ، املؤسسة العربية للدراسات والنرش ، بريوت ط



 
 

 

٢٦٥  

  يف ) مهارهتـــا (  وعمتـــي بــــ (: (مـــستواها االجتامعـــي املرمـــوق يقـــول 
 حتـى أننـا كنـا نعلـم بخروجهـا ودخوهلـا مـن.. وأناقتها املفرطة ) املطبخ ( 

الرائحة اجلميلة التي ترتكها خلفها يف سالمل الدار عند خروجهـا لزيـارة بيـت 
أناقـة ( من بيوت األهل أو اجلريان أو عودهتا ، أما خالتي فقد كانت تتحىل بـ 

  .  ))ومع ثقتها بنفسها وعدم خوفها من الغد ) األثرياء 
 تكـون شخـصيتها وهو هنا يصور املستوى االجتامعي الذي حتتله خالته ، وكيـف

 .  مع املستقبل القادم بثقة  تكون يف موقع األثرياء وكيف تتعاملحني
ومن املفارقات يف الشخصيات التي يرسمها املناع أن جدته ماتـت بالـسل، وهـي 
داللة عىل الفقر ، ويف مقابل ذلك كانـت خالتـه مـن األثريـاء املـدللني ، وتلـك أبعـاد 

 . كثري من املجتمعات وبني األرس الواحدة اجتامعية ، وفوارق أرسية نجدها يف
ويقدم مرداد بعض الشخصيات التي تستخدم نفوذها وسلطتها وما هلا يف 

 . مساعدة اآلخرين ، والقيام بدور خريي يف املجتمع 
ًأ لكثـري مـن األرامـل فيتحدث عن سيدات مكة الثريات الآليت كن ملجـ

ذو الـسيدة الكريمــة ، وممـن ســار يف هـذا الطريـق وحــذا حـ( :(واملطلقـات
ًاملرحومة شقيقة املرحوم أمحد با نعمة فقـد بنـت رباطـا كبـريا بـشعب عـيل ،  ً

كام أرجو اهللا تعـاىل أن يوفـق بعـض ... وأوقفته عىل املواطنات من األرامل ، 
  ) رشبـة ( السيدات الثريات ليقمن بإحياء ما اندثر من آثـار أسـالفهن كمثـل 

                                                
  . ٣٠ قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ص بعض األيام بعض الليايل ، أطراف من) ١(



 
 

 

٢٦٦  

  .  ))غريهن من فضليات وكرائم النساء و) لبينة ( و ) باناعمة ( و 
 . ويعكس هذا النص البعد االجتامعي لدى الشخصية النسائية املكية 

ويصور البعد االجتامعي بعض الظواهر االجتامعية لدى بعض الـشعوب 
 بيـنهم امرأتـان ، (: ( يقول ،كاحلجاب الذي ذكره عزيز ضياء يف سريته حيث

ي تشبه تلك التي ترتفقها أمي واألخرى فـيام عرفـت الت) املالية ( إحدامها يف 
 املسلمة يف اهلند حجاب له مـا وهي حجاب املرأة) جامة ( مع األيام أن اسمه 

ًخل يف أعاله رأسها بالكامل ثم ينسدل الباقي عىل جسمها بالكامـل أيـضا تد
  .  ) )ًفال سبيل إىل أن يرى أي خملوق منها شعرة أو ظفرا

 من خالل تصوير البعد االجتامعي الذي أظهرته الشخصيةومما سبق فإن 
 .  قد أوضح العرق الذي تنتمي إليه هذه السيدة والبيئة التي تسكنها الكاتب
 الشخصية يف الرسد بناء عىل حجم الدور الذي تقوم به ، عادة ما تصنفو

 . رئيسية وثانوية : وأمهيته ، وهي عىل رضبني 
 حمور الـرسد والـرابط وهيخصية البطل ، هي الش: والشخصية الرئيسية 

بني خمتلف الشخصيات لذلك هيتم الكاتب بجميع جوانبها ويمنحهـا اجلـزء 
 . األكرب يف رسده 

                                                
  . ٢٥٧رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(
  . ٣٠٩حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ) ٢(



 
 

 

٢٦٧  

 ألهنـا ،وغالب السري الذاتية يكون بطلها الكاتب ذاته ، وال ضري يف ذلك
خلـق قائمة عىل حكاية الذات لكن نجد يف بعض السري الذاتية من كرس تلك القاعـدة ف

 . ًبطال آخر غري ذاته كام يف سرية عزيز ضياء فالبطل هو األم 
ًإذ متثل احليز األكرب ، واألكثر بروزا يف سريته ، فكانت األم مدار احلديث 
بحكم مالزمتها الطويلة والدائمة له يف مرحلة الطفولة ، فهو ال يكاد يفارقهـا 

 .  أشهر ومل يعد يف الليل أو النهار ، ألن أباه قد سافر وعمره تسعة
سـعت إىل إعالتـه لت تربية أبنها ، وبدأت تكافح يف سبيل تنـشئته ، وفتو

 تعليمـه  وبتأجري الدكاكني تارة أخرى ، وحرصـت عـىلبحرفة اخلياطة تارة،
وأنا أبغاك تـشتغل  ايوه (: (لهقوهلا ، له فمن توجيهاهتا وتوجيهه إىل مافيه خري

  .. دك اهللا يرمحـه كـامن كـان شـيخ سـيأبوك كـان عـامل و. لكن ما تشيل فقط 
تدخل الكتاب وتتعلم وتدخل املدرسة وتتعلم وبعدين تشتغل شـغل النـاس 

 . الكبار 
 ... شيل القفة للناس اليل ما يدخلوا املدارس اليل ما يتعلموا 

   ))ّخالص من يوم السبت اليل جيي تدخل الكتاب  •

الم ابنها فدفعته للنجـاح  كثرية ، وعايشت آمال وأحًا له أموروقد هيأت
 : وبدأت أمي الكالم متسائلة : ( يقول 

                                                
  . ٤٥٦حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(



 
 

 

٢٦٨  

 صحيح يا عزيز تبا تروح مدرسة الطب يف مكة ؟  •

 ... إيوه صحيح يا أمي 

 : وتساءلت 

 يعني فيها امتحان ؟  •

ال بد فيها امتحان وعشان كده الزم تراجع الـدروس الـيل تعلمتهـا يف  •
 ... املدرسة 

 هتامم أمي وعمي بقضية نجاحي وما ال أنساه طول العمر ا

ًأمي وضعتني أمامها وأخذت متيل عيل نصوصا من الكتب الدراسية من 
 عىل مواجهة صعوبات احلياة ، ووقفت معه يف أعانته و ))خمتلف املواضيع 

 وهنا تذكرت حكاية أين مطلوب عنـد ( (:ًنته عندما كان مطلوبا للحكومةحم
صني منهـا فلـم أتـردد يف أن أسـأهلا وأن احلكومة وكيف تستطيع أمي أن ختل

 : أقول هلا 
هادي يا أمي احلكومة والناس كلهم سمعوا املنادي وسمعوا كامن عـن  •

 . ّمكافأة ياخذها اليل يدهلم عيل أو يمسكني 

 : وهنا رأيتها تضحك ضحكة قصرية وتقول 

                                                
  . ٦٤٧ ، ٦٤٦ ، ص حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء )١(
 



 
 

 

٢٦٩  

   إال عـشان أخلـصك مـن هــادي ة جيــت مكـ مـاإنـت مـا تـدري إين •
   . ))احلكومة 

ًوأمه تقف وراء ذلك كله ، نجاحا وتربية ودافعا إىل حياة أفضل ، وتلـك  ً
 البد للشخصية الرئيسية مـن أن تكـون متميـزة ((ميزة الشخصية الرئيسية فـ 

 فـاألم  ))بوجودها وعواطفها وبنظرهتا إىل اآلخرين وإىل العامل املحيط هبـا 
 . سريته الذاتية ًهنا قوة ال تضعف وال تكل تستحق أن تكون بطال ل

ًوقد يكـون هنـاك بطـال آخـر تقـوم عليـه الـسرية الذاتيـة بطـال معنويـا  ً ً  
ًجيسد الكاتب كل لغة البطولة حوله وهيتم به اهتامما بالغا فيشعر ) كاحلرمان (  ً

ًله كام أن القارئ يتعاطف جدا القارئ بأنه البطل ، فاألحداث مجيعها تدور حو
ــد ) رسدي بطــلاحلرمــان ك( رة ، وظــاه) البطــل ( مــع احلرمــان     وجــد عن

وصور معاناته خـالل عـرشين عبد احلميد مرداد فالكاتب رسد سريته الذاتية 
 .ًعاما مع احلرمان والفقر 

حيث محل إىل املراضع ملـرض أمـه وعجزهـا . فالبداية كانت منذ والدته 
يفكم  هذا الوليد ض((:  قوله ،عن إرضاعه ، وجاء عىل لسان حامله إىل الزيمة

وأنا غري مسئول عنه وال أنتم فإن قدر اهللا لـه احليـاة فهـو ولـدكم وإن كانـت 

                                                
  .٧٢٤ ، ٧٢٣، ص يت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء حيا)١(
  م ، ٢٠٠٢ ، ١لطيـف زيتـوين ، مكتبـة لبنـان ، بـريوت ، ط. معجم مصطلحات نقد الرواية ، د) ٢(

  . ١١٥ص 



 
 

 

٢٧٠  

 .  ))الثانية فادفنوه عندكم 
 .  منذ والدته  واحلرمانوهبذا فقد وسم بالغربة والعزلة

وبعد احلرمان من األم واألرسة والبيئة ، انساق إىل حيـاة الباديـة واألرسة 
وأيب فيـصل .. عيني إىل عىل املرضعة وشـقيقتها  ما فتحت (: ( يقول ،البديلة

ًوخايل نامي ، ومن كان يشاركني الرضعة ، ال أعرف يل والدا أو أمـا أو أهـال  ً ً
 . ))غريهم 

وتبدأ سلسلة احلرمان فهو يفقد األهل للمرة الثانية حيث أعيـد إىل مكـة 
ت إىل البادية  رحل((ًوهو ابن السابعة أعيد قرصا يقول بمرارة الفقد واحلرمان 

 عىل جو البادية ، ونشأت وترعرعـت  والديت ، ومل أفتح عيني إالمنذ أول يوم
حتى بدأت أسناين تتبدل ، ثم زجوا يب دفعة واحدة إىل احلـرض ، عـالوة عـىل 
هذا وذاك حجبوين عن أمي احلقيقية ، ثم أبعدوين عن أمي املرضع والبيئة التي كنـت يف 

  .  ))دي يف األسفار والرحالت وسطها ، وفوق ذلك غياب وال
وهذا حال الكاتب عىل امتداد سريته ، فقد ذكر حرمانه من عمته ، وفقده 

) رشبـت أم املكـارم ( حلناهنا وعطفها ثم من حـب وعطـف الـسيدة خدجيـة 
 . وتلتها املرأة املطلقة أو احلسناء كام يسميها 

                                                
  . ٢٣رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(
  . ٣٥ ، ص  السابق)٢(
  . ١٧٧ ، ص نفسه) ٣(



 
 

 

٢٧١  

ويف اخلتـام . تلف األحـداث والرابط الذي يربط بني خم، حديثه فاحلرمان كان بؤرة
 بالرئيسة أو الثانوية أو اهلامشية ، فهذا حيـدد مكانتهـا ((نضيف إىل أن وصف الشخصية 

  . ))يف النص من حيث مساحة احلركة التي تتوفر هلا وشبكة عالقتها 
 : الشخصية الثانوية 

ًوهي التي تؤدي دورا ثانويا يف الرسد ، ويكون تقدير أمهية ظهورهـا  عـىل ً
ًحسب الدور الذي تلعبه يف احلدث ، وغالبا مـا تنتهـي بانتهـاء دورهـا ، وال 

ًتأخذ حيزا كبريا كام هو شأن الشخصية الرئيسية  ً . 
 ولعل أبرز دور أو وظيفة تؤدهيا الشخصيات الثانوية تتمثل يف أهنا هي ((

عامل  إذ تضيف التوازن للحدث من حيث تكميل م ))التي تعمر عامل الرواية 
 . احلدث وإبراز أطره البيئية واالجتامعية والفكرية 

والقارئ جيد يف السرية الذاتية نامذج للشخصيات الثانوية متعـددة فنجـد 
ًالشخصية املؤثرة دائام ما تتحىل بصفات النبـل والكـرم والرقـة والعطـف ممـا 

هـا ًجيعلها مؤثرة يف نطاق األشخاص حوهلا ، ومن ثم تكون دافعا للكتابـة عن
) ملك ( مثلام نجد ذلك يف سرية غازي القصيبي فقد عرب القصيبي عن فقدان 

زوجة أخيه عادل ، فقد كان يرى فيها اإلنـسانية النبيلـة صـاحبة األحاسـيس 
                                                

 النص الروائي النسوي يف اخلليج ، رفيعة الطالعي ، مؤسسة االنتـشار احلب واجلسد واحلرية يف) ١(
  . ٨٤م ، ص ٢٠٠٥ ، ١العريب بريوت ، لبنان ، ط

صـالح رزق ، دار اآلداب . قراءة الرواية مدخل إىل تقنيات التفسري ، روجـر هينكـل ، ترمجـة د) ٢(
  . ٢٤٨م ، ص ١٩٩٥ ، ١ ميدان األوبرا ، ط٤٢



 
 

 

٢٧٢  

  : يقـول ،الرقيقة ، وكان موهتا صدمة جديدة حركت اجلـراح التـي مل تنـدمل 
ناس وحتب احلياة كانت ملك إنسانة نبيلة سخية كريمة األحاسيس حتب ال( (

ولقد جاء موهتا بعد موت نبيل بشهور قليلة ، صدمة جديدة حركـت اجلـرح 
  .  ))الذي مل يندمل 

 أو املمرضة ، واجلارية ، واجلارة ، وقد ةومن الشخصيات الثانوية ، الفقيه
 . ذكرت نامذج هلا يف الفصل األول 

 بعـداملالمـح وذات ًوأيضا نجد الشخصية الثانوية الباهتة التي ال متلـك 
 ني داهش فقد استحرض امرأتو يف حتريك احلدث عند عبد اهللا أبحمدود ال يؤثر

قـارب ، : خرجتا تستوقفان السيارة من أجل طلب الرزق ، فلدى أبيهام ( قد 
وله مقام غري كبري ، عرضتا علينا ركوب القارب إىل جزيرة مقابلـة ، وتنـاول 

قر الرأي عىل قبول هذا العـرض والعـودة الطعام فيها ، وبعد طول نقاش است
 .  )إليهام بعد الظهر 

 . ً كان عابرا وانتهى بنهاية دورهم يف احلدث فحضور الشخصيتني
وهكذا نستخلص من خالل ما تقدم أن الشخصية عنرص مهم من عنارص 
البناء الرسدي ال يمكن االستغناء عنه ، وهو أمر أدركه كتاب السري فظهـر يف 

 . م كتاباهت

                                                
  . ٧٣ازي القصيبي ، ص سرية شعرية ، غ) ١(
  . ٩٩٦حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٧٣  

 
ًيعد احلدث عنرصا أساسيا من عنارص الرسد وتقوم عليه مجيع املستويات  ً
الفنية ، كاللغة والشخصية واملكان ، والزمان ، وهو عنرص بارز يف حتريك سري 

 . الرسد 
 ودور  )كل ما يؤدي إىل تغيري أمر ، أو خلق حركة ، أو إنتاج يشء : ( فاحلدث هو 
 لعبة قوى متواجهة أو متحالفة ، تنطوي عىل أجزاء تـشكل ((أطريه بأنه احلدث يمكن ت

  . ))بدورها حاالت حمالفة أو مواجهة بني الشخصيات 
تقـوم بـه وفـق عالقـات شـتى ، ) شخصية ( فكل حدث يقتيض حمدث 

الــذات ، وموضــوع الرغبــة ، واملرســل ، : يمكــن إمجاهلــا يف وظــائف ســت 
   ))، واملعاكس واملرسل إليه ، واملساعد 

وخيتلف احلدث يف السرية الذاتية عـن احلـدث يف الـرسديات األخـرى ، 
كالرواية والقصة ، واالختالف نـابع مـن احلقيقـة التـي بنيـت عليهـا حركـة 

 ألهنا وقائع حقيقية ال تعتمد عىل اخليال ، ،األحداث الواقعية يف السرية الذاتية
ئ وشـده للمتابعـة والقـراءة ، وهـذا إال إذا كان ذلك من أجل تشويق القـار
 . يكون دون التدخل يف الوقائع احلقيقية 

                                                
  . ٧٤معجم مصطلحات نقد الرواية ، لطيف زيتوين ، ص ) ١(
  . ٧٤ ، ص  السابق)٢(
  . ٧٤ ، ص نفسه) ٣(



 
 

 

٢٧٤  

واحلقيقة يف احلدث مؤهلة ، وكفيلة بجذب القارئ يف كثري من األحيان ، 
ألن احلقيقة فيها صدق ، واإلنسان يميل إىل الصدق ويتعـاطف مـع الوقـائع 

ح اإلبـداع عنـد الصادقة ويتأثر هبا أكثر من اخليال ، وكانت مـن رشوط نجـا
ً أي يكون الكاتب صادقا مع نفسه يف رسد ما )الصدق الفني ( بعض النقاد 

خياجله وال يعني ذلك أن ينقل الواقع كام هو ، بل حياول بصدق مقاربة الوقائع 
  . اووصفه

وأمهية احلدث ال تقف عنـد خلـق احلركـة يف الـسرية الذاتيـة ، وتـشويق 
واضح يف صـنع الشخـصيات ، وبنـاء الـزمن ، القارئ ، وإنام تسهم وبشكل 

 . وظهور الفكرة 
يلتحم بالشخصية وذلـك يف أن كـل حـدث البـد أن يقـرتن ( (فاحلدث 

  .  ))بشخصية تقوم به 
فالشخصية ملتحمة باحلدث ومن خالل احلدث يظهر تشكيل الشخصية 

 . تصنيفها كام سبق ذكره من حيث كوهنا شخصية رئيسية أو ثانوية و

                                                
،  ، وخورشيد فاروق مع املازين٢٥،  ٢٢ ، ١٩من مثل أمحد الشايب ، أصول النقد األديب ، ص ) ١(

  .٨٣ص 
اهليئة العامة لقصور الثقافـة : آليات الرسد يف الرواية النوبية ، مراد عبد الرمحن مربوك ، القاهرة ) ٢(

  . ١٤١م ، ص ٢٠٠٠ط 



 
 

 

٢٧٥  

  :  يقـول ، املركز الذي حتدث عنه السباعي)القالبة (  ذلك حدث ومن
 وحيتفى البعض اآلخر بموكب القادمني من الكتاب عىل رأسهم سيدنا بعد ((

وتنطـق أصـوات . أن زحف إىل مقدمة الصفوف وأشار إىل العريف بتنظيمها 
ع مـن يف أنغام ال تنقطـ) رطات مزغ( املدعوات من خصائص النوافذ املغلقة 

ة لتتصل يف نافذة أخرى وينهـال رشـاش امللـح يف تـضاعيف ذلـك مـن نافذ
ًعليات النوافذ طردا للشياطني وحرزا من عيون احلاسدين  ً((  .  

تعميق يف والتي تؤثر ) املرأة ( قالبة ارتبط بالشخصية النسائية وحدث اال
 . وصف احلدث فال تتم قالبة دون زغاريط املرأة ونثر امللح 

ُن خالل احلدث أيضا يدرس البناء الزمني ، ألن احلدث فعـل مـرتبط وم ً
بالزمن فقد اهتم مرداد بالتحوالت الزمنية ومستوياهتا املرتبطة باحلدث فيظهر 
يف حديثه املقارنات بني الزمن املايض واحلـارض ، فنـراه يقـارن بـني احلـالتني 

ها الـسلبية واإلجيابيـة  الفارق بينهام ومن ثم يرصد آثاروتأثريها عليه إليضاح
 . عىل مسرية حياته 

ويعتني احلدث بالفكرة التي يسعى الكاتب إىل إيصاهلا للقارئ من خالل 
                                                

ًوتعني القالبه ظاهره اجتامعية يامرسها أهل مكة احتفاال بحـافظ القـرآن يلـبس التالميـذ أهبـى ) ١(
ستقبلهم ممتطيا جواده ويـسري املوكـب يف مالبسهم ويسريون وهم ينشدون حتى بيت زميلهم في

ًشوارع مكة املكرمة يتقدمهم التلميذ املحتفى به حامال لوحة قد كتب عليها اسـم الـسورة التـي 
 .بلغها ثم يعود املوكب إىل بيت املحتفى به حيث يتناول اجلميع الطعام واحللوى 

  . ٢٧أيامي ، أمحد السباعي ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٧٦  

إبرازها بشكل فني ملتحم باحلدث ، والفكرة يف السرية الذاتية هي ما جيـسده 
فكلـام كانـت الفكـرة ناجحـة يف . ًاحلدث ، ولذلك كان نجاح احلدث مقرتنا بـالفكرة 

ًسارد كلام كان احلدث أكثر التصاقا وتأثريا عىل القارئ عقل ال ً . 

   وزارين يف (: ( بقولـه ، عبد الرمحن الظـاهري أبوومن ذلك حدث يورده
ًليلة ما أحد زمالئي يف الدراسة ، وكنـت متأهبـا مـع والـدي لنـذهب لعقـد 

   ، فــرصفه الوالــد بعنـف ، ومل يــذكر لــه أيــن - وهــو أول زواج يل -الـزواج 
 ناحلقيقة أننا ذاهبون للعقد عىل بنت فال: ًنا ، فلحقته معتذرا ، وقلت له وجهت

فتنغصت حالة الزواج باألكدار ، وعشت معها يف جحيم ال يطاق حتـى كـان 
 .  ))الفراق 

فالظاهري ذكر فكرته بأسلوب قصيص بسيط حبك فيه الفكرة بأسـلوب 
نى الذي أراد إيصاله للقارئ لمعًمن الطرافة ، وملمحا يف طياهتا لفني ال خيلو 

 . فقد أصيب هبا ، والسبب صديقه ) أن العني حق ( 
ًوكاتب السرية الذاتية عـادة مـا حيـاول جاهـدا عـرض األحـداث التـي 

 الفلسفة الشاملة لصاحبها ، وخيتـار مـن األحـداث يف تـاريخ ((تكشف عن 
فـرس الشخصية ما يلقي الـضوء عـىل اجلوانـب الواقعيـة مـن حياتـه ، ومـا ي

   .))اختياراته 

                                                
  . ٨٦ عبد الرمحن الظاهري ، ص بو أتباريح التباريح ،) ١(
 ، ٣عبـد املـنعم احلفنـي ، القـاهرة مكتبـة مـدبويل ، ط. املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ، د) ٢(

  . ٤٢٦م ، ص ٢٠٠٠



 
 

 

٢٧٧  

أحداث رئيسية وهي التي ال يمكن حذفها : وتنقسم األحداث إىل نوعني 
  . أو االستغناء عنها ، ألن ذلك يؤدي إىل خلل يف بناء الرواية

وأحداث ثانوية ، وهي التي ليس هلا تلك األمهية التي تتبوؤها األحـداث 
يؤدي ذلك إىل خلل واضح يف الرئيسية ويمكن االستغناء عن بعضها دون أن 

    .البناء
ً تتضمن أحداثا تشكل النواة األساسية للرواية وأحداثا ((فكل عمل أديب  ً

  أخـرى تكـون ثانويــة ، وتتـداخل مــع األحـداث األساســية لتـشكل نــسيج
  .  )) الرواية 
 : األحداث الرئيسية  . أ

ء عنهـا ، ألن وهي األحداث التي كام ذكرنا ال يمكن حذفها أو االسـتغنا
ر الفجـوات والفراغـات التـي ًحذفها سيكون سببا يف اخللـل البنـائي وظهـو

 . ًها ، فيتهالك بناء الرسد كامال يصعب سد
وقد ارتكزت سرية عبد العزيز الربيع عىل حدث رئيـيس واحـد تكونـت 

                                                
عبـد اللطيـف احلديـدي ، دار املعرفـة . الفن القصيص يف ضوء النقـد األديب احلـديث ، د: انظر ) ١(

  . ١٣٦ص م ، ١٩٩٦هـ ، ١٤١٦ ، ١املنصورة ط
  .١٣٦نفسه ، ص : انظر ) ٢(
   ،١بــسام بركـة وآخــرون ، مكتبــة لبنــان ، بــريوت ، ط. بيــة ، ددمبـادئ حتليــل النــصوص األ) ٣(

  . ٩٣م ، ص ٢٠٠٢ 



 
 

 

٢٧٨  

عليه بقية األحداث حدث معنوي يمكن اإلشارة إىل أنه األسلوب املثايل الذي 
 مـا ((وتربى وباألخص الوداعة التي أعلن كـره هلـا يف بدايـة كتابـه نشأ عليه 

  .  ))ًكرهت شيئا يف حيايت كرهي للوداعة يف هذا الطفل 
فطريقة تربيته والسلوك الذي نشأ عليه هو مدار كل األحداث الكربى يف 

 . رسده ، وعليه ترتبت باقي األحداث يف سريته 
 حتى أنـه حـذر  حياتهة التي الزمته يففالكاتب يشعر بمرارة تلك الوداع

تعيش حياة شبيهة بحياة ذلـك ... أنت :  أهيا االبن العزيز (: (ابنه منها يقول 
  ري األمل يف الـذكريات األمـر الـذي يزعجنـي ويـستثالطفل الوديـع صـاحب 

ونصيحتي لك يا بني أال تثـق يف كلـامت الـذين يمتـدحون لـك .... نفيس ، 
  )ًها ويرغبونك فيهـا ، وتأكـد متامـا أهنـم مـضللون الوداعة ويدفعونك إلي

ُمربرا حديثه البنه عن كراهيته للوداعة التي جبل عليهـا بأنـه سـيجد آثارهـا  ً
ًستجد يف سطور هذا الكتاب أحيانا وبني سطوره ( ظاهرة عىل نفسيته وجسده 

لتكاد ًدائام ما يشعرك باملرارة التي خلقتها الوداعة يف نفس أبيك وجسمه حتى 
 .  )) من كيانه ًاأن تصبح جزء

وحني تقرأ يف سطور سريته ستجد املواقف الكثرية الدالـة عـىل الـضعف 

                                                
  . ١١ ص  عبد العزيز الربيعذكريات طفل وديع ،) ١(
  . ١٤ ، ١٣السابق  ) ٢(
  . ١٤نفسه ، ص ) ٣(



 
 

 

٢٧٩  

الذي فطر عليه ، والطيبة املفرطة ، واحلياء الشديد ، وهي صفات يكرههـا يف 
ًشخصيته ، وغالبا ما يرتك الربيع احلدث للقارئ ليستكـشف هـذه الـصفات 

 حدث ذات مرة ـ وأنـا طفـل صـغري ـ أن (: (يقول  ف،بنفسه دون ترصيح منه
ًكنت سائرا يف املسجد وفجأة تلقيت رضبة عنيفة عىل بطني جعلتني أتلوى من 

ودهشت فأنا مل أتعرض له بسوء ، وليس بيني وبينه معرفة سابقة ، ومل ... األمل 
 .  ))أعرف ملاذا رضبني هذه الرضبة 

 عـىل أن الـذي ((يعلق عىل احلدث والكاتب يشعر بمرارة هذه الوداعة و
 أنقض عليه واستسالم ، فلم أنتقم لنفيس ، وملي هو أنني تلقيت الرضبة هبدوء  أمليفزاد 

  .  ))ومل أنشب أظافري يف عنقه وعينيه ومل أفعل به األفاعيل 
 حتاملت عىل نفيس وذهبت إىل بيتي ومل أخرب ((ًوبسبب هذه الوداعة أيضا 

 .  ))ًأحدا بام حدث 
وحدد الكاتب العوامل التي أثرت يف شخصيته السلبية وعـززت ضـعفه 

ن طبيعتي االنطوائيـة ًومل أحدث أحدا بمتاعبي إذ إ( (وهي طبيعته االنطوائية 
ً وإىل تلك الرتبية املنزلية ، تربية والدته التي جعلته جمامال  ))تأبى عىل ذلك 

                                                
  . ٦١ ص ،  الربيع عبد العزيزذكريات طفل وديع ، )١(
  . ٦١السابق ، ص ) ٢(
  . ٦١نفسه ، ص ) ٣(
  . ١٣٤نفسه ، ص ) ٤(



 
 

 

٢٨٠  

 سـخطت أشـد الـسخط ((عىل حساب نفسه وغرست فيه الضعف واخلوف 
ًولدا مؤدبا  ( - مع شديد األسف -عىل تربيتي املنزلية التي جعلت مني  يؤثر ) ً

ًولو عىل حساب صحته وأعصابه ومتنيت لـو كنـت ولـدا رشيـرا ... احلسنى  ً
 .  ))جيابه الناس ويأخذ حقه بيده 

 تتحمل األم زرع تلك الوادعة يف نفسه حيث عاقبته عـىل ويف موقف آخر
ًنب مل يقرتفه مع ولد اجلريان ، وعاتبته عتابا شديدا ، وتلـك سـلبية مـن األم ذ ً

التي مل تسأله عن صحة خرب تلك احلادثة وربتـه عـىل الـصمت وحتمـل خطـأ 
 . ّاآلخرين مما عمق يف وجدانه اخلوف واملساملة وعدم الدفاع عن النفس 

يف  وأخذت أمي تلومني وتذكرين بحقوق اجلـار وتـستغرب مـن تـرص((
جتاه ابن اجلريان ومع أنني أنكرت أنني رضبته فإن ذلك مل يوقف والـديت عـن 

 .  ))مواصلة التأنيب والعتاب 
ًومن مظاهر ضعف شخصيته أنه كان دائام ما يتعرض إىل السب والـشتم 
واإلساءة من قبل أحد رفقائه دون أن يرد عليه ويرجع ذلك ألنه كان من أكثر 

 حمبة االعتداء ، وقد ،وم حاشية ، وأبعدهم عن اخلشونةًاألطفال هدوءا وأرقه
حاول بالرجاء أن يقنع رفيقه بأن يرتكه وال يعرتضه لكن دون جدوى لدرجـة 

  . أنه فكر يف أن يقبع يف بيته أو هيرب من احلارة
                                                

  . ٦٢ ، ص  عبد العزيز الربيعذكريات طفل وديع ، )١(
  . ٢٠٥ ، ص  السابق)٢(
  . ١٩٩ ، ص نفسه: انظر ) ٣(



 
 

 

٢٨١  

وهذا ما جعل الربيع خيرب ابنه منذ البداية بأن الوداعة قد كلفته الكثري عىل 
ه لو تعلم كم أكلت هذه الوادعة من روح أبيك وجسمه وآه  آ((حساب نفسه 

  .  ))لو تعلم كم كلفه ذلك من خسائر وتضحيات 
ظلم كـان ( ومما يؤكد عىل ترضره من هذه الوداعة احلدث الذي عنونه بـ 

قـد ) مقلمـة ( والذي وقـع يف مدرسـته واهتـم فيـه بـرسقة ) يعصف بحيايت 
 . أحرضها أحد زمالئه 

 كل القـيم التـي ربيـت ونـشأت عليهـا ((ذه احلادثة يف اهنيار وتسببت ه
  وكـم متنيـت أن كنـت كـزمييل الـسارق يف ... واسودت الدنيا أمـام نـاظري 

اجلرأة ، والوقاحة ، واخلفة ، والشعور املتبلد واالسـتهانة بـام يـسمى بمكـارم 
  .  ))األخالق 

 ألعن يف رسي ((اعة وجعلته هذه احلداثة يلعن نفسه التي تربت عىل الود
كلام فاءت نفيس إىل بعض اهلدوء أو الرضا ، هذا األسلوب الذي تربيت عليه 

  .  )) أسلوب مثايل فهو بعيد عن الواقع وغري عميل هألن
ونجد أن هـذه املواقـف واألحـداث كـان سـبب ظهورهـا وتـشاكلها ، 

منـذ الطفولـة وتعقيداهتا هي الوداعة عند الربيع ، والتي يصف تناميهـا معـه 

                                                
  . ١٣ ، ص  عبد العزيز الربيعذكريات طفل وديع ، )١(
  . ٢٢٢، ص السابق) ٢(
  . ٢٢٢ ، ص نفسه) ٣(



 
 

 

٢٨٢  

ً كنت منذ نعومة أظفاري طفال مؤدبا لطيفا رقيق احلاشية بعيدا عـن (: (يقول  ً ً ً
  .  ))األذى أكره اإلساءة وأبغض الظلم والتعدي وإيذاء اآلخرين 

أيـام يف ( ومن السري التي اعتمدت عىل احلدث الرئييس سرية حممد توفيق 
اته يف قلب احلـدث الرئيـيس والتي يضعنا الكاتب من أول صفح) املستشفى 

 الصحة ((فبدأ افتتاح سريته بقوله . والذي ترتتب عليه كل األحداث الفرعية 
فاملحرك الرئييس للـسرية .   ))تاج عىل رؤوس األصحاء ال يراه إىل املرىض 

ً يوما لكل يوم منها تاريخ طويـل عـريض هو بقاؤه يف املستشفى ستة وأربعون
  .ها يف سريته ويسطر اآلنايذكره

 مـشحونة وهذه األيام التي قضاها يف املستشفى جعلته شخصية متشائمة
 . فقدان التفاؤل بالقلق ، وتوتر األعصاب و

فيصف مزاجه ونفسيته عندما حتدثه ممرضته عن قصص مرضـاها الـذين 
 وبـدأت أتـشاءم ، ألن أغلـب املـرىض الـذين ((طالت إقامتهم يف املستشفى 

ّوخيـل إيل أننـي املـريض ... لت إقـامتهم يف املستـشفيات حتدثني عنهم ، طا
  .  ))الوحيد الذي مل جتر له العملية 

                                                
  . ٢٠٤ ، ص  عبد العزيز الربيع ذكريات طفل وديع ،) ١(
  . ١٢أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق ، ص ) ٢(
  ١٣انظر السابق ، ص ) ٣(
  . ٥١نفسه ، ص ) ٤(



 
 

 

٢٨٣  

وعندما قـرروا إجـراء العمليـة خاضـت األفكـار الـسوداء يف خـواطره 
 .  ))ً املوت وكأنه قد تقرر هنائيا مع العملية ((وتصور 

عيـة للـضعف وهذه اخلواطر املتشائمة التـي راودت الكاتـب نتيجـة طبي
 . البرشي حني حياط باملرض وجو املستشفيات الكئيب 

ه يف املستشفى يدفعه إىل التأمل يف احلياة واملخلوقات وحادث مرضه وبقائ
ثم ترتفع أصوات أخرى من املستـشفى كـصوت طفـل : (  يقول ،التي حوله

ه يبكي ، فأتصور الدواء يف حلقه ، أو احلقنة يف عضله ، وأتصور اللفائف ووج
  ًثم قـد يتمـزق نيـاط قلبـي أحيانـا ، عنـدما تـشق حنجـرة... الطفل بينها ، 

 السكون آهات أمهات يوشكن أن يقدمن للحياة خملوقات جديـدة يف جـوف 
 .  )الليل 

ــاء ــدو أن بق ــصويب ــه شخ ــذا اجلــو جعل ــسخطًاه يف ه ــم يف ًا مت    ويرس
 ولكـن ملـاذا : (نفس القارئ ما يشبه االعرتاض عىل قضاء اهللا وقـدره يقـول 

 قد أوجدتنا أنـت فيـه ًاتك عناء واآلما يف تارخينا ونحنألقى أنا وبعض خملوق
 .  ! )ياهللا ؟

ويـتكلم : ( وتضيق به احلل إىل أن يتمنى اخلالص من هذه احليـاة يقـول 

                                                
  . ٦٥، ص أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق  )١(
  . ٤١ ، ص  السابق)٢(
  . ٦٠ ، ص نفسه) ٣(



 
 

 

٢٨٤  

أن املـوت ربـام كـان : الضجر يف نفيس ضد ما أعانيه من أمل وخواطر بام معناه 
   )ه ، إذا طالت عىل األخص أهون من األمل ومعانات

وهكذا جتد كل األحداث تلتف حول احلدث الرئييس وهو املرض الـذي 
 . ًأقعده يف املستشفى ستة وأربعني يوما ، وباقي األحداث مرتتبة عليه 

  وقد تعتمد السرية الذاتيـة عـىل أكثـر مـن حـدث رئيـيس حيـث اعتمـد 
ي أمههـا اجلـوع واحلـب عزيز ضياء عىل عـدد مـن األحـداث الرئيـسية والتـ

 . واحلرب 
لك أن تدهش فإنك ال تدري كم كانت حيايت حافلة باألحـداث قبـل ( (

أين قضيت طفولة فتحت عينيهـا عـىل مـآيس . ًالعرشين ؟ إنك ال تدري مثال 
  .  ))احلرب العاملية األوىل 

 يمـأل القلـب فحـسب ، وإنـام يمـأل  الفعرف من خالهلا الرعـب الـذي
ًني طويلة مـن العمـر ، وبـسببها أيـضا عـرف التـرشد يف األزقـة األحالم سن

والشوارع التي يتساقط عـىل أرصـفتها رصعـى التيفـوس والتـي تتالحـق يف 
  . عرضها عربات جتر البغال وقد امتألت بجثث املوتى

  :  فيقـول ثـاين الـذي ال يقـل أمهيـة عـن األول،ويتحدث عن احلـدث ال
                                                

  . ٩٨ ، ص ملستشفى ، حممد عمر توفيقأيام يف ا )١(
  . ١٣حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، ص ) ٢(
  . ١٣ ، ص السابق: انظر ) ٣(



 
 

 

٢٨٥  

ي يمزق األمعـاء ، اجلـوع الـذي جعـل اخلبـز اجلوع الذ.. وعرفت اجلوع ( (
اجلوع الذي كـربت فقـرأت ... األسود أشهى وألذ وجبه تذوقتها حتى اليوم 

ًعنه قصصا وأساطري راعني أنني عشتها حقائق من اجلـوع الـذي جيعـل املـرء 
حني يميش يف الشارع والزقاق ال ينظر إىل ما حوله أو أمامـه ، وإنـام ينظـر إىل 

يث يتحرى العثور عىل كرسة خبز أو حبة فاكهـة أو عظمـة األرض وحدها ح
فال يكاد يرى ما يبحث عنه فـريكض اللتقـاط مـا رأى حتـى تكـون اهلياكـل 
العظمية السائرة يف نفس الطريق قد مدت أيدهيا تتنـازع كـرسة اخلبـز أو حبـة 

أال يـستحق هـذا أو بعـضه أن ... فاكهة أو العظمة التي زهدت فيها الكـالم 
  .  ))ه يكتب عن

 احلب كام كانت هذه الكلمة ((ثم تتفتح احلياة باحلدث الثالث وهو احلب 
كـال ال أعنـي احلـب يف . حلوة الرنني والصدى يف نفيس يـوم عرفـت احلـب 

أرى كيـف تتـسع عينـاك . مرحلة الشباب وإنام قبل ذلك يف مرحلة الطفولـة 
 ألذكر حتـى اليـوم ، كيف يعرف الطفل احلب ؟ وإين.. ًاو استنكارا .. دهشة 

ّكيف أسودت الدنيا ، وأظلمت يف عيني ، يوم سافرت احلبيبة وكيف مـشيت 
ً ثم وقفـت مـشدوها حمـرتق اجلـوانح حـني وراء القافلة التي حتملها ، معوال
ثم كيف رجعت للبيت بعـد الغـروب فـال . ًغابت القافلة أخريا عن األنظار 

ًأعرف لألكل طعام وال للنوم سبيال وأظل  يف فرايش الصغري مسهد اجلفنني إىل ً

                                                
  . ١٤ ، حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب )١(



 
 

 

٢٨٦  

أن سمعت أذان الفجر فإذا استيقظت بعـد ذلـك ، وقـد فتحـت عينـي عـىل 
  .  ))احلقيقة القاسية املريرة ، أخذت يف البكاء من جديد 

وتظهر عبارات احلب عند عزيز ضياء حينام يتحـدث عـن أمـه أو خالتـه 
حاسيس املغمـورة بعطـر خدجية ، أو جارته بدرية حديث يكشف عن رقة األ

 . األنوثة العذب 
وحني يسند احلديث إىل حالة عاطفية كحب عزيز ضياء خلالته خدجية جتد 

 . توالد جمموعة من املواقف املؤثرة التي تكون صانعة للحدث 
فاحلدث ينتج من خالل وضع املشاهد القصصية بعضها بإزاء بعض ، ( (

  .  ))أو بتوالد بعضها عن بعض 
ًمثال من األحداث املؤثرة التي متتلك األحاسيس وتثري ) ّاخلبيزة ( ثة فحاد

م عزيـز ذات يـوم للـذهاب إىل املشاعر يف حكايات عزيز عن خالته ، فقد عـز
وهي نباتات خرضاء ذات ورق أخـرض يأكلونـه ، ) ّاخلبيزة ( ة كانت هبا الربو

اجتاهه ملعاقبتـه فلـم ها قادمة يف ته إىل املنزل وجود والدته يف مالمتوحني عود
ًيستطيع أن يتحاشى صفعاهتا فذهب مرسعا إىل حـضن خالتـه التـي أحاطتـه 

 . بذراعيها واستطاعت أن تشفع له وتدافع عنه 

                                                
  . ١٤ ، ص حيايت مع احلرب واحلب واجلوع،عزيز ضياء) ١(
 ، وزارة الثقافـة واألعـالم ، شعرية الرسد يف القصة السعودية القـصرية ، كـوثر حممـد القـايض) ٢(

  . ٤٦م ، ص ٢٠٠٩هـ ، ١٤٣٠ ، ١الرياض ط



 
 

 

٢٨٧  

وتتناسل األحداث عن خالته فريوى جزء منها يف حديثه عن طفولته مـع 
لطـشت  لن أنـسى ا(. (ًأمه ، فهي دائام ما تكون بمثابة املنقذ له من عقاب أمه 

الذي توقفني يف وسطه بعد أن جتردين من مالبيس لتغسلني كل مـساء ، ومـع 
وال خيلصني منها ... ألذنني ، عملية االستحامم اللعينة هذه ، مزيد من مصع ا

 خالتي التي تسمع رصخايت مع كـل صـفعة كـف ، ومـصعة أذن فتخـف إال
  .  ))لتخلييص 

 ينبثق منه أحداث أخرى مساندة ًا أساسيًاُوكام اسلف فإن اخلالة تعد حدث
   كـام هـو،و وحـدث واحـد ،وملتحمة به قد تتقارب حد اعتربها لبنة واحدة

 شأنه يف حديثه عن خالته خدجية فقد أفرد هلا يف إحـدى مسلـسالته الـرسدية 
وموت خـالتي ( ، ) تدهور صحة خالتي خدجية ( عناوين توحي بذلك وهي 

 ) . احلبيبة 
  :األحداث الثانوية  . ب

احلدث الثانوي هو احلدث الذي ليس له دور كبـري ، ويمكـن االسـتغناء 
عنه دون أن يؤدي إىل خلل أو فجوة واضحة يف البناء الفني ، ورغم ذلـك لـه 
أمهية واضحة ، وغرض مقصود فقد يسهم يف تقديم الشخصيات ، أو توسيع 

  . الرؤية أو املساعدة يف بناء احلدث الرئييس أو غري ذلك
                                                

  . ٤١حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ص ) ١(
  .١٣٦عبد اللطيف احلديدي ، ص . الفن القصيص يف ضوء النقد األديب احلديث ، د: انظر ) ٢(



 
 

 

٢٨٨  

 ثانوية كانـت مهمتهـا ُاقارئ املتتبع لألحداث الثانوية جيد هناك أحداثوال
إضاءة احلدث الرئييس ومساندته مثل فقدان الثقة يف املرأة عنـد عبـد احلميـد 
مرداد فقد القى الرضب عند الفقيه ، والطرد واجلـوع واحلرمـان عنـد عمتـه 

ًسببا يف تسليمه ألهلـه ًالكربى ، وأخريا املرأة التي يف بيت التلمساين ، وكانت 
 عكـس صـورة  كانـتليعود إىل احلصار والسجن مرة أخرى ، وهي أحـداث

 ،ديلةيف ذهن الكاتب والتي يبحث عنها سواء أكانت حقيقة أو باملرسومة األم 
ًئا خميفا وما كنت أظن أين  ولكن االبتسامات كانت ختفي وراءها شي(: (يقول  ً
  .  ))وة  املصري املشئوم عىل يد النسسألقى

لكشف ومن األحداث الثانوية توظيف احلدث اليومي العادي واملألوف ل
 صورة مصغرة للبيئة التي عاشها الكاتـب ، عن دواخل اإلنسان والذي يمنح

حدى بنات قريته بحكم ُفهذا املرشي يفصح عن العالقة التي كانت بينه وبني إ
 وبصورة تكاد تكـون يوميـة ، ً كنا نلتقي كثريا((د قرب املزارع وجالرعى والو

وذلك بحكم الرعي والتواجد قرب مزارعنا أذكـر أننـي عنـدما يقـع يل نـصيب مـا يف 
  .  ))فنقسمه يف حمبة وضحك ... األشياء احللوة أحفظه حتى أقابلها 

 ،وهذا احلدث الثانوي يكشف البعـد النفـيس للكاتـب يف تلـك املرحلـة
مدى تأزمه من املوروث الرقايب املتشدد الذي ومظهر أثر الرتبية االجتامعية ، و

                                                
  . ٣١٢رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(
  . ١٥١ات السيف والوردة ، عبد العزيز مرشي ، ص مكاشف) ٢(



 
 

 

٢٨٩  

   كان مـن العيـب ذكـر كلمـة ((جيعل الكاتب يتحفظ عن ذكر عالقته باحلبيبة 
ُوكان يامرس بتنفيذه بني اجلنسني عىل أنه ليس حبا ، وليسم ما يـشاء ) حب (  ً

ًأعيش طقسا مـن اإلحـساس بظلـم النـاس ، ... لقد بقيت بعدها بأعوام ... 
  .  ))ًيقيمون وزنا للحس الوجداين النظيف وبأهنم ال 

ًوأيضا نجد بعض األحداث الثانوية التي مل توظف بصورة جيدة ، فكانت 
ًبذلك عبئا عىل العمل الرسدي كذكر عبد الرمحن السدحان للجاريـة املؤنـسة 

 والحظ والدي ـ رمحه اهللا ـ أن امللل قـد بـدأ يـدب يف ((واخلادمة له ولوالده 
ًورتابة احلياة يف قرص السبيعي ، فقرر أن يستأجر منزال يف ) نمطية ( نفيس من 

بلوشية يف أوائل عقدها اخلامس ، كانـت ) جارية ( برحة قزاز ، أقمت فيه مع 
  .  ))ًتقوم بخدمتنا معا 

ً وخادمة هلم وبعيدا عـن كمؤنسنجد أنه ذكر بأنه جلأ هو ووالده للجارية 
فهـو ربـط األحـداث . ا تقوم بواجبات اخلدمة أن تكون ذات أمهية سوى أهن

  املهمة بأحداث ثانوية ال عالقة هلا بالـرسد ، وقـد تكـرر ذلـك عنـد الكاتـب 
عن اإلرشاف عىل عبد العزيز اخلويطر حيث ذكر أن خالته حصة هي املسئولة 

أما أكرب املهم فهـو وصـول (  أخوانه والدة أمه به كام كانت مسؤله عن توليد 
ـبح مـن ... الوالـدة حامـل ،  من عنيـزة وجيـوز أن جميئهـا ألن اخلالة حصة فأص

                                                
  . ١٥٣ ، ١٥٢ ، ص مكاشفات السيف والوردة ، عبد العزيز مرشي )١(
  . ١٩٩قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٩٠  

املناسب أن تأيت خالتي ، لتوليدها وخلدمتها ، وعىل كل حال خـالتي حـصة هـي التـي 
  .  ))ولدتني أنا ومجيع أخوايت 

وجتدر اإلشارة بأن األحداث يف السرية السعودية كانـت يف أغلبهـا تـسري 
كرب للحدث الرئييس ونسق جزئي ، وهو احلـدث وفق نسق كيل وهو البناء األ

 . الثانوي وبينهام كثري من االتساق والرتابط إال فيام ندر 

                                                
  . ٢٨٣ ، ص ٧وسم عىل أديم الزمن ملحات من الذكريات ، عبد العزيز اخلويطر ، ج ) ١(



 
 

 

٢٩١  

  
ًيعترب الزمن مكونا أساسيا للعمل األديب ، ويرتبط بشكل واضح مع  الرسد ً

ًارتباطا وثيقا حيث  ثـل  يكاد عنرص الزمن يتوقف عـىل األعـامل الـرسدية ، لكوهنـا مت((ً
  .  ))ًحياة والزمن قوة متسلطة عىل األشياء واألحياء مجيعا 

ً وأساسيا يف السرية الذاتية ألن كل أديب مـرتبط ًويشكل الزمن دورا مهام
ًبه ارتباطا وجوديا فعليا وبذلك فهو يظهر التحـوالت الزمنيـة يف شخـصياهتم  ً ويبـني ،ً

 . لروح واجلسد أساليب ومستويات التعبري عندهم ، وتأثريه عىل ا
ًويمثل الزمن عنرصا من العنارص الرئيسية التي تقوم عليها السرية الذاتية 
املحلية ، حيث ترتتب عليه األحداث املتوالية فيحـدث مـا يمكـن أن نـسميه 

 اإلنسان عىل كل حـال سلـسلة مـن التطـورات التـي ال ((الزمن املتداخل فـ 
الثواين والدقائق والـساعات واأليـام تنداح حياته عرب جلج ،تنتهي إال باملامت 

  .  ))والشهور والسنوات 

ًإذا الزمن يف السرية الذاتية متداخل غالبا ، حيث تسرتجع الذاكرة بصورة 
وقـد ترجـع للطفولـة مـرة أخـرى . رصحية الطفولة ثم الشباب والشيخوخة 

                                                
عائـشة بنـت حييـى . ًرواية مع السرية الذاتية ، اإلبداع الرسدي الـسعودي أنموذجـا ، د القتعال) ١(

  . ٥٧٧م ، ص ٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧ ، ١احلكمي الدار الثقافية للنرش ، القاهرة ، ط
ّالسرية الذاتية مقاربة احلد واملفهوم ، دراسة نقدية حمكمة ، أمحد بـن عـيل آل مريـع ، دار صـامد ) ٢(

  . ١٠٤م ، ص ٢٠١٠ ، ٣طللنرش ، تونس 



 
 

 

٢٩٢  

  حسب األحداث ، وحسب حلظـات التحـول التـي مـرت هبـا هـذه الـذاكرة
  كتابة السرية الذاتية هي فن الذاكرة األوىل ، ألهنا الفن الـذي جتـتيل فيـه (( فـ 

حياهتا ، رصاحة وعىل نحو مبارش ، مسرتجعة هذه احلياة يف امتـدادها )  األنا(
، أو يف وقت بعينه من أوقات هذه االمتداد له مغزاه اخلاص ، وذلـك مـن منظـور الدال

  .  ))ر هذه األنا حلظة حاسمة من حلظات التحول اجلدي يف عم
 : ولتحديد طابع الزمن يقتيض الوقوف عىل عنرصين مها 

 . الزمن الرسدي من حيث املايض واحلارض واملستقبل  .١

 . الزمن الرسدي من حيث الرسعة ، واإلبطاء : تقنيات الزمن  .٢

ال بد أن نعي بأن كل كاتب يبدأ مرشوعه الكتايب بفكرة أو خارطة ذهنيـة 
ًجاعال الزمن األهم فيها ، فهو يدرك حجم الوقـائع وأمهيـة مسبقة األحداث 

ّدالالهتا وخط سريها الرسدي الذي يكون غالبا ذا بعد واحد يـسريه التقـديم  ً
والتأخري وفق طبيعة الزمن الرسدي ، أي جتد يف بعض األحيان توقف الـرسد 
عند نقطة ليسرتجع أحداث قد وقعـت يف املـايض ، أو يتجـاوز نقطـة الـرسد 

 الـرسد حتـى يف أبـسط أنواعـه ال يكتفـي ((الحتفاء باحلارض واملستقبل فــ ل
ًباختيار عدد حمدود جدا من عنارص املغامرة التي يروهيا ، بل يستخدم هـيكال  ً
ًزمنيا معقدا نسبيا جيري التعبري عنه بواسطة االسـتباق أو العـودة إىل الـوراء ،  ً ً  

  .  ))أو تراكب األحداث أو التداخل وهكذا 
                                                

  . ١٧٦م ، ص ١٩٩٩ ، ١زمن الرواية ، جابر عصفور ، دار املدى للثقافة والنرش ، دمشق ، ط) ١(
فؤاد التكريل وحمـسن : عامل الرواية ، روالن برتوف وريال أوئيليه ، ترمجة هناد التكريل ، مراجعة ) ٢(

  . ١٢١م ، ص ١٩٩١ ، ١املوسوي ، دار شؤون الثقافة العامة بغداد ، ط



 
 

 

٢٩٣  

االسـتذكار ، : ن  تولد املفارقـة الـرسدية وهـي حركتـان رسديتـاوبذلك
 . واالستباق 

 : االستذكار أو اإلرجاع  .١

يظهر االستذكار يف الرسد حني يقف الكاتب عند نقطة حمددة فيـه ويعـود 
 إن كل عودة للاميض ، تـشكل ((إىل الوراء لرسد أحداث وقعت يف ماضيه إذا 

ًرا يقوم بـه ملاضـيه اخلـاص ، وحييلنـا مـن خاللـه إىل بالنسبة للرسد ، استذكا
  .  ))أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة 

واستعادة الزمن املـايض يف الـرسد احلـارض مـاهو إال اسـتبطان خلـربات 
وجتارب عاشها الكاتب يف ماضيه وتتمحور حول جتربته الذاتية ، وعليه فـإن 

 التطلـع إىل الـوراء والنظـر يف ((نفس بــ هذا االسـتذكار يعـرف يف علـم الـ
ًالتجارب واخلربات التي عاشها املرء يف املايض يستخدم اصـطالحيا للداللـة 

  .  ))عىل استبطان أية خربة انقضت ومرت لتوها 
 مــن حيــث وظائفــه الفنيــة وتــأيت أمهيــة االســتذكار يف الــنص الــرسدي

ه ، ويسهم يف فهم د احلارض وراءات التي خيلفها الرس، فهو يسد الثغرواجلاملية

                                                
 ، ١بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، املركز الثقايف العـريب ، بـريوت ، الـدار البيـضاء ، ط) ١(

  . ١٢١م ، ص ١٩٩٠
موسوعة علم النفس ، أسعد رزوق ، مراجعة عبد اهللا عبد الدايم ، املؤسسة العربية للدراسـات ) ٢(

  . ٣٦م ، ص ١٩٧٩ ، ٢والنرش ، بريوت ، ط



 
 

 

٢٩٤  

وتفسري مسار األحداث ودالالهتا ويكشف عن مايض الشخـصيات اجلديـدة 
ويربطها باألحداث والشخصيات األخرى ، ويساعد ويساند األحداث التـي 
مل تقدم يف الرسد بسبب تزامنها ، ووقوعها مع حدث آخر ، ويعمل االستذكار 

تـوازن لرتابـة واجلمـود وحيـدث فيـه  مـن اًأخريا عىل ختليص النص الرسدي
 . الزمن املطلوب 

 : وينقسم االستذكار أو االسرتجاع إىل قسمني 
 . االستذكار اخلارجي  .١

 . االستذكار الداخيل  .٢

أما اخلارجي فيمثل عودة الكاتب إىل الوراء يف أثناء رسده حلدث حـارض 
ندما يضيق عليـه ًليرسد أحداثا سابقة لبداية هذا الرسد ، ويلجأ إليه الكاتب ع

الزمن الرسدي يف النص فيدعه للتجاوز واالنفتـاح السـتكامل زمنيـة صـورة 
 . الشخصية واحلدث 

ًويكون لالستذكار أو االسرتجاع مدى زمني قد يكون حمدودا أو مذكورا  ً
ًأو يكون بعيدا أو قصريا ، وحتسب املقاطع االستذكارية وحتدد باملسافة الزمنية  ً

رسدية يكون هلا مدى واتساع ، فمدى املفارقة هو املجال الفاصـل  مفارقه ((إذا كل 
  .  ))بني نقطة انقطاع الرسد وبداية األحداث املسرتجعة أو املتوقعة 

                                                
 النص الرسدي من منظور النقد األديب ، محيد حممداين ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، الدار بنية) ١(

  . ٧٤م ، ص ١٩٩٣ ، ٢البيضاء ، ط



 
 

 

٢٩٥  

ويمكننــا حتديــد املــدى واالتــساع مــن خــالل الــنص ، فــإذا كــان مــدة 
 يقاس بالسنوات والشهور واأليام ، فإن سعته تقاس بالـسطور ((االسرتجاع 

  .  ))قرات والصفحات التي يغطيها االستذكار من زمن الرسد والف
دى البعيد ما ذكـره عبـد الفتـاح ومن بني االستذكارات اخلارجية ذات امل

 ال أنسى أن أذكر أننا خـالل احلـرب ، كـان (: ( قال ، مدين يف سريته حنيأبو
 ، ...أحد رجال النقل يملك سيارات شاحنة حتمل السلع مـن بلـد إىل آخـر 

 -ط  نفـ-استأجرنا ـ براكة ـ صندقة من خشب يف بيتنا ليخـزن فيهـا براميـل 
فأرسعنا ... وحدث ذات مرة أن سقطت يف بيتنا ونحن فيه قنبلة نارية . ديزل 

خشية أن يشتعل الـديزل فنحـرق والبيـت ، ثـم قلنـا ... إلطفائها بالرتاب ، 
 إجيـاره فنفوسـنا ليـست للرجل يف اليوم التايل ، امحل براميلك وال نريد منك

رخيصة علينا وضحينا بالفتات الذي كنا نحصل عليه ، ونحن يف أشد احلاجة 
  .  )... )، وأعود إىل سرييت ، فرسعان ما أتقنت .. إليه 

ومضمون هذا االسرتجاع ، هو تذكر أحـوال الـبالد ، والنـاس يف زمـن 
 . ذا احلرب احلرب وبمعاناة الكاتب املؤملة التي تعرض هلا جراء ه

فقد احتاج الكاتب للرجعة حني أراد الكـشف عـن شـدة وطـأة احلـرب 
 . عليه، وعىل أهل بيته والسيام أن احلرب أسهمت يف زيادة الفقر والبطالة 

                                                
  . ٢٥ي ، حسن بحراوي ، ص ئبنية الشكل الروا) ١(
  . ١٠٣ ، ١٠٢حكاية الفتى مفتاح ، عبد الفتاح أبو مدين ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٩٦  

ـيه كانـت حتثـه  ـأحوال ماض لكن الكاتب جعل ذلك املايض ترسية له ، وتذكريه ب
 . مأنينة عىل الصرب والتحمل والتعامل مع األحداث بكل هدوء وط

 ال أنسى أن أذكر ((ولو نظرنا إىل بداية االستذكار أو االسرتجاع يف قوله 
 لالحظنا أن الكاتب تعمق بإحـساسه لـذلك الـزمن )... )أننا خالل احلرب 

 جعل هذا العقل يتحـدث ((ومارس حريته يف رشح املواقف التي واجهها إذ 
  .  ))عن نفسه 

ًالسرية الذاتية عموما لكوهنا ختـص حيـاة هذا األسلوب الكتايب شائع يف 
 . الكاتب احلقيقية 

 يعـود د أنه ذو مدى بعيد ألنـه مدين السابق نجووبالتأمل يف اسرتجاع أب
إىل الوراء لفرتة اسرتجاع الطفولة أي مـا قبـل بدايـة الـسرية ، ومـساحة هـذا 

 . االسرتجاع قليلة حيث مل يتجاوز الصفحة والنصف 
 باستعادة أحداث ماضية ، ولكنها ((داخيل فهو خيتص وأما االستذكار ال

  .  ))الحقة لزمن بدء احلارض الرسدي وتقع يف حميطه 
ويقوم االسرتجاع الداخل بوظيفة فنيـة يف التعبـري عـن الـرؤى الفكريـة 

ًفقد استدعى السباعي حدثا لعب دورا مهام يف تغري . والفلسفية لدى الكاتب  ً ً
                                                

  ٧٦م ، ص ١٩٩٧ ، ١ ط، دار احلوار ، الالذقية ، سورية  ،تقنيات الرسد ، آمنة يوسف) ١(
ة العربيـة للدراسـات والنـرش مهـا حـسن القـرصاوي ، املؤسـس. الزمن يف الروايـة العربيـة ، د) ٢(

  . ١٩٩م ، ص ٢٠٠٤ ، ١، طبريوت



 
 

 

٢٩٧  

حقـائق مـن ) ستي (  كانت يف نظر ((ات جدته التي مسار تفكريه وهي خراف
أمـا .  التسليم مـن نعومـة بـال وطمأنينـة ادل فيها فكنا ال نملك أمامها إالالعبث أن جت

واتسعت آفاقنـا باتـساع مـداركنا فإننـا نعـاين مـن اضـطراب . اليوم وقد فقدنا التسليم 
  .  ))البحث ، ودقة أرساره ما حرمنا الطمأنينة ونعمة التسليم 

فإذا كان السباعي يسرتجع املايض اخلارجي املتمثـل يف مرحلـة الطفولـة 
والتسليم واإليامن والطمأنينة بخرافات جدته ، فإنـه يـستعيد كـذلك املـايض 
الداخيل بسبب متلك أحاسيس االضطراب ، واحلرمان من الطمأنينـة ونعمـة 

 . التسليم 
عن بعـض الشخـصيات الكشف ًأيضا من وظائف االسرتجاع الداخيل و

ًمثـاال هلـا و اح عنها أثناء حركة الـرسد ،التي ظهرت يف النص ومل يتسن للكاتب اإلفص
 سـوف أحتـدث اآلن عـن ((حديث عبد العزيز املهنا عن أحفاده يف رحلته مـع املـوت 

هو ابن سـلطان ... أكرب األحفاد ريان . أحفادي حتى تكون صورة أرسيت قد اتضحت 
وعبد العزيز بن فضل من هنى ابنتي الكـربى التـي أودع اهللا فيهـا كـل . القرين من والء 

ـ لنعـد إىل .. معاين اجلامل والرزانة واحلكمة ، إهنا هنـى بالفعـل  غايـة العقـل واحلكمـة 
 .  )... )مكاملة املستشفى التي 

فالكاتب كشف عن بعض الشخصيات ، مل يـتم الكـشف عنهـا يف بدايـة 
 . السرية 

                                                
  . ٧٦أيامي ، أمحد السباعي ، ص ) ١(
  . ٦٤رحلتي مع املوت ، عبد العزيز املهنا ، ص ) ٢(



 
 

 

٢٩٨  

 : االسترشاف االستباق أو  .٢

 القفز عىل فرتة معينة مـن زمـن القـصة وجتـاوز ((ويعرف االستباق بأنه 
النقطة التي وصلها اخلطاب السترشاف مـستقبل األحـداث والتطلـع إىل مـا 

  .  ))سيحصل من مستجدات الرواية 
فاالستباق تصوير مستقبيل حلدث رسدي ، خيرب فيه السارد ما ستؤول إليه 

ًخصيات عىل عكس االسرتجاع ، واالستباق أقل شيوعا من األحداث أو الش
ّيف نص ينزع أكثر ما ينـزع إىل املـايض الـذاكري تكـون هـذه ( االسرتجاع إذ 

  بمعنــى أن ورودهــا نــادر ، ولــيس بمعنــى الــدقيق ) زائــدة عليــه ( التقنيــة 
 .  )ملفهومها 

القـصة لتنافيهـا وهذه الظاهرة ندر استخدامها يف األعامل الرسدية كالروايـة و
مع مفهوم التشويق واملفاجأة التي حيـرص عليهـا الروائـي أو القـاص فغايتـه 

 هـذه الظـاهرة نـادرة يف الروايـة ( (:ل القارئ يف حالة التـساؤل الدائمـةجع
 ويتناسب ظهور االستباق مع السري  ))ًالواقعية ويف القص التقليدي عموما 

الراوي فيـه أن يـشري إىل يد الذي يستطيع روائي الوحالشكل ال( (الذاتية ألنه 
                                                

  . ١٣٢بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، ص ) ١(
مضمرات النص واخلطاب ، دراسة يف عامل جربا إبراهيم جربا الروائي ، سليامن حـسني ، احتـاد ) ٢(

  . ٢٥٤م ، ص ١٩٩٩ّالكتاب العرب ، دمشق ، 
  . ٦٥بناء الرواية ، سيزا قاسم ، ص ) ٣(
 



 
 

 

٢٩٩  

ن الـراوي حيكـي قـصة ، حيـث إ...  شكل الرتمجة الذاتية أحداث الحقة هو
حياته حينام تقرتب من االنتهاء ويعلم ما وقع ، قبل وبعد ، حلظة بداية القـص 
ويستطيع اإلشارة إىل احلوادث الالحقة دون إخالل بمنطقية الـنص ومنطقيـة 

 .  ))التسلسل الزمني 
ولالستباق بواعث مجالية داخل النص الرسدي فهـو يقـدم توقعـات قـد 
ًحتدث وقد ختيب تبعا لإلشارات أو املعلومـات التـي تبعثهـا الشخـصية مـن 
ــا  ــتباق فمنه ــواع االس ــوم أن ــه تق ــتها ، وعلي ــي عاش ــداث الت ــالل األح   خ

لتوطئـة أما االستباق التمهيـدي فيتمثـل يف ا . االستباق التمهيدي واإلعالين
األولية ملا هو متوقع حدوثه فيخلق عند القارئ تنبؤات مـستقبلية لألحـداث 

 . والشخصيات 
 إن االستباق التمهيدي يتمثل يف أحـداث أو إرشـادات أو إحيـاءات أوليـة ، ((

ًيكشف عنها الراوي ليمهد حلدث سيأيت الحقا ، وبالتايل يعـد احلـدث أو اإلشـارة 
  .  ))هيدي للحدث اآليت يف الرسد األولية هي بمثابة استباق مت

فظهرت تقنية االستباق التمهيدي يف السرية الذاتية عند حممد توفيق حني 
 . حتدث عن مرضه يف أحد املستشفيات 

  أذكر اآلن أنني تطلعت إىل باب املستشفى ، وأنا اسـتدبره إىل الـداخل ( (
                                                

  .٦٥ ، ص بناء الرواية ، سيزا قاسم )١(
  . ٢١٣من يف الرواية العربية ، مها حسن القرصاوي ، ص الز) ٢(



 
 

 

٣٠٠  

لقـد . خـارج املستـشفى  بلهفة عميقة ختالطهـا حـرسة عـىل الـدنيا التـي تركتهـا -
 أننـي -وأتأمـل وجـوه النـاس .. وصالون املستشفى .. أحسست وأنا أجتاز الباب 

 . ّانتقلت إىل عامل آخر أشم فيه رائحة املرض شائعة كاهلواء والضوء 
.. مـا أسـعد اخلـارجني منـه : وتلفت إىل باب املستشفى وقلت يف نفيس 

 .  ))ليتني بينهم 
يشغل القارئ بـالتكهن .  أو معلومة لوقوع يشء ما ففي هذا النص إشارة

ملستقبل أو مصري هذه الشخصية مع املرض فيتابع األحـداث التـي تـصله إىل 
   الزمن ثقيل يميض ببطء شديد ، وقـد تعبـأ إحـسايس أشـد((العملية األوىل 

   كانـت ليلـة الثالثـاء ، ليلـة (( فـ  )) تعبئة الستقبال يوم العملية أو التنفيذ 
عامرة بالصحو والتفكري عن يوم العملية األربعـاء بعـد نحـو سـت وثالثـني 

  .  ))ساعة 
ـنجد الـسدحان  وإذا انتقلنا إىل استباق متهيدي آخر يف السرية الذاتيـة الـسعودية س
ُقبل أن يدخل يف تفاصيل رحلته ألمريكا قدم للقارئ توطئة مجالية متهيدية يـشعره فيهـا 

  . ًا من تفاصيل معارضة والدته لسفرهبنية السفر فيرسد بعض
ً فاحتت أمي بنية السفر إىل أمريكا للدراسة اجلامعيـة مبتعثـا مـن وزارة ((

                                                
  . ٢٣أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق ، ص ) ١(
  . ٦٥السابق ، ص ) ٢(
  . ٦٥نفسه ، ص ) ٣(



 
 

 

٣٠١  

للمتميـزين ) التكـريم ( املعارف ، وأوضحت هلاه أن هذا االبتعاث نوع مـن 
  ومل تدعني ـ رمحها اهللا ـ أكمل رشحي ، فانخرطت باكية ، وهـي ... ًدراسيا ، 

ًقريبـا ( الكلمة والدمع أن أرصف النظر عن أمريكـا ، وأن أبقـى ب) ترجوين ( 
ً كفاين صربا وأرقا أن تعيش بعيدا عني يف ا(: (يف اململكة قائلة ) منها  ً لرياض ، ً

  ! )). ) بك الطموح إىل البالد البعيدة أمريكا فكيف إذا رسى
 . ثم بعده ينطلق يف رسد حياته ودراسته هناك 

عالين فهو خيرب برصاحة ومبارشة ما سيحـصل يف الـرسد أما االستباق اإل
وهذا اإلعالن املبارش هو الـذي يفـرق بـني االسـتباق . ًمستقبال من أحداث 

ن التمهيـدي يـوطئ لألحـداث بـصفة ستباق اإلعـالين ، إذا إالتمهيدي واال
ضمنية فالرسد قد يـوحي بوقـع احلـدث أو قـد ال يـوحي بـه أمـا االسـتباق 

 .  برصاحة عن أحداث ستقع يف املستقبل اإلعالين فيخرب
  ومن نامذج االستباق اإلعـالين مـا وظفـه عبـد احلميـد مـرداد يف سـريته 

ًإذ سنجد أن افتتاحية سريته تعد استباقا إعالنيا ) رحلة العمر (   لعل القارئ ((ً
) ... ّخلقـت رحالـة ( يعجب أو يتهمني بالشطط عندما يقرأ العنـوان األول 

  .  ))آلن لتعلم ذلك فكن معي من ا
قام عبد احلميد مرداد بعد مفارقة االستباق وإعـالن احلـدث باسـتخدام 

                                                
  . ٢٣٨قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ) ١(
  . ٦رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص ) ٢(



 
 

 

٣٠٢  

ظاهرة االسرتجاع للكشف عن حقيقة احلدث املعلن عنه ، وتقديم اإلجابات 
  .  ))ً لذلك كثريا ما تأيت املفارقة االسرتجاعية بعد استباق إعالين ((

 اإلعالين هذا املقطع املجزأ مـن سـرية ومن نامذج هذا النوع من االستباق
وما كـدت أمـدها ..  وضعت أمي الطعام بني يدي ((أمحد عبد الغفور عطار 

، ومل يكـن الـصوت ... ًحتى سـمعت مناديـا ينـادي باسـمي .. إىل الصحن 
ًمعروفا لدي ، بل كان غريبا عيل ، وكان خافتا ، فسألت  ً  من ؟ : ً

.. ين املنـادي فأعـاد النـداء فأجبتـه واسـتبطأ... ًانـزل رسيعـا : فأجاب 
وفتحت باب منزلنا فإذا رجل يرتدي مالبس مدنية ، وأمام باب منزل جارنـا 

  .  ))مخسة بمالبس عسكرية 
وهنا يعلن الكاتب عن حدث سيتحقق يف سريته مبارشة ، وهـو اعتقالـه 

لعـام ملاذا يأمر مدير األمـن ا: ...  وأخذت أفكر يف أمري ، وأسأل ((وحبسه 
بلغـة الـرشطة ) ً توقيفـا (بأن أقيض ما بقي من الليل يف املنطقة ؟ ألـيس هـذا 

 .  ))ً؟ أليس حبسا ؟ بىل واملحاكم
وهبذا يتحقق احلدث الذي أعلن عنه االستباق عىل بعد بـضع صـفحات 

 . إذ رسعان ما حتقق احلدث املتوقع . من مكان إعالنه 

                                                
  . ٢١٨اية العربية ، مها حسن القرصاوي ، ص الزمن من الرو) ١(
  . ٢٢ ، ٢١بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطار ، ص ) ٢(
  . ٣٠السابق ، ص ) ٣(



 
 

 

٣٠٣  

جاع واالستباق الزمني يف رسد الـسري ومن املهم التنبيه إىل مفارقة االسرت
الذاتية من حيث البنية والوظيفة ، فحركة االسرتجاع تتم بالرجوع إىل الـوراء 

ًعرب الذاكرة و الذكريات ، وتشغل حيزا كبريا يف الرسد قد يمتـد إىل فـصول  ً .
ًأما االستباقية فهي حركة إىل األمام عرب حدث متوقع ، وتـشغل حيـزا لغويـا  ً

 . يف الرسد ، ال يتجاوز الصفحة أو الصفحتني ًقصريا 
 : تقنيات الزمن من حيث الرسعة اإلبطاء  .٢

ــع  ــستقيم دون تتب ــة ال ي ــسرية الذاتي ــزمن يف رسد ال   إن احلــديث عــن ال
فيـشمل اإلرساع عـىل تلخـيص . حركة تقنياته من حيـث اإلرساع واإلبطـاء 

صري يغطـي فـرتة  فالنص القـ،األحداث واختصار زمنها ، وعىل تقنية احلذف
 . زمنية طويلة 

أما اإلبطاء فيضم تقنيات املشهد والوقفة ، فالسارد يقف عىل مشهد زمني 
 . قصري بلغة مطولة ، فالنص الطويل يغطي فرتة زمنية قصرية 

وسأقف عند أول تقنية يستطيع الكاتب هبا ترسيع وتـرية الـنص الزمنـي 
 :وهي
 : التلخيص  .١

ع يفرتض أهنا جرت يف سنوات أو أشـهر وتعتمد عىل رسد أحداث ووقائ
أو ساعات ، واختزاهلا يف صفحات أو أسطر أو كلـامت قليلـة دون التعـرض 

  . للتفاصيل
                                                

  . ٧٦بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب ، محيد احلميداين ، ص : انظر ) ١(



 
 

 

٣٠٤  

وتتجىل وظائف التلخيص يف البناء الفني داخل النص ، فهي أداة للمرور 
الرسيع عىل فرتات زمنية طويلـة ، والـربط بـني املـشاهد الـرسدية ، وتقـديم 

ة وكشف ماضيها بصورة موجزة ، وعرض الشخـصيات دديالشخصيات اجل
الثانوية التي مل يتسن للرسد معاجلتها والتجـاوز باألحـداث الثانويـة ، وعـىل 

  . اإلشارة الرسيعة إىل الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث
ونــامذج التلخــيص يف الــسرية الذاتيــة متعــددة ومتنوعــة ، فمــن نــامذج 

ون مهمته املرور الـرسيع عـىل فـرتات زمنيـة طويلـة هـذا التلخيص الذي تك
 ثم أمل يب بعد ذلك ، ومنذ نحو عام ، حادث آخر شدين ((املقطع ملحمد توفيق 

يف الرياض للمرة الثانية واألخرية ) املستشفى التخصيص ( إىل ) سويرسا ( من 
طفـه ومن اهللا بالشفاء بعد ل. وكانت فحوصات وعملية أخرى .. إن شاء اهللا 

  .  ))اخلفي فيام كان 
 أصـابه اسـتدعاه مـن ًاففي هذه األسطر املعدودة يلخص الكاتـب حادثـ

سويرسا إىل الرياض ومل يذكر تفصيالت وأحـداث هـذا احلـادث وإنـام كـان 
 .  طوى فيه فرتات زمنية غري حمددة ًا رسيعًامرور

ًومن نامذج التلخيص ، تقديم الشخصيات تقـديام رسيعـا ومنهـا ت قـديم ً
 نـشأت يف (: (الكاتب حسن كتبي لشخصية الشيخ عبد اهللا محدوه حيث قال 

                                                
  . ٢٢٥مها حسن القرصاوي ص الزمن يف الرواية العربية ، : للتوسع يف املوضوع انظر ) ١(
  . ١٠أيام يف املستشفى ، حممد عمر توفيق ، ص ) ٢(



 
 

 

٣٠٥  

وسط حمافظ عىل التقاليد العريقة ذات الطابع األصيل يف البيـوت احلجازيـة ، 
وسلطان املدرسة ـ مدرسة الفـالح ـ واملعـاين التـي عنيـت هـي التقاليـد ... 

ة واألخالقية ، ذلك هو العريقة يف أقوى سلطاهنا مصحوبة باالنطباعات الديني
 .)) املغفور له الشيخ عبد اهللا محدوه وهو رجل سوداين طويل القامة 

إضاءة ب حياته املاضية يف مدرسة الفالح تعلمه يفويلخص الكاتب هنا ما 
  رسيعة تبني وتوضح شخـصية الـشيخ عبـد اهللا محـدوه املطبوعـة بـاألخالق

 .  الدينية 
يعة إىل مـا وقـع يف الثغـرات الزمنيـة مـن يأيت التلخيص ليشري إشارة رس

 اهنمـر املطـر مـع نـزول بـرد (( داهـش و، ونموذجه نجده يف سرية أبأحداث
 - توقف املطر وذهاب الغـامم انطلقـت يعدكثيف مل تشهده البالد من قبل ، و

حتى إذا وصلت إحداها ، ألفت الـربد قـد أتـى ...  إىل مزارعنا -حفظها اهللا 
بكـت لفـوات ... ن رصامه ، فقلبت كفيهـا يف حـزن ، عىل املحصول وقد حا

 .  ))املوسم وقد حان 
 ال يعرف عددها وهـي األيـام التـي ًافالكاتب أسقط من زمن الرسد أيام

 . قضت من املوسم 
 

                                                
  . ٥٤هذه حيايت ، حسن كتبي ، ص ) ١(
  . ٣٢حياة يف احلياة ، عبد اهللا أبو داهش ، ص ) ٢(



 
 

 

٣٠٦  

 : احلذف  .٢

 إغفـال فـرتة ((يشرتك احلذف مع التلخيص يف ترسيع الرسد النـيص ، و 
كاية ، وعدم التعرض ملـا جـرى فيهـا  من زمن احل- طويلة أو قصرية -زمنية 

 التـي - إىل جوار التلخيص -من أحداث يف الرسد وهو التقنية الزمنية الثانية 
يمكن أن يلجأ إليها الروائي لترسيع الرسد ، والقفز عـىل الفـرتات امليتـة مـن 

 .  ))زمن احلكاية 
ف ، ولصعوبة رسد األيام واحلوادث بشكل دقيق ، يلجأ الكاتب إىل احلذ

 ال جيمـع ((واختيار ما يستحق أن يكتب ، ويروى ، فكاتـب الـسرية الذاتيـة 
 ))ًأكواما من املعلومات غري املنسقة ، وال يكتب يوميات ال بأس فيها بالتكرار 

ويعرض علينـا سـرية خـصبة حيـة كـام .. خيتار وينقي وحيلل ويربط ( إال أنه 
  .  ))عاشها 

   :وللحذف ثالثة أنواع 
 . حلذف املعلن ا .١

 . احلذف غري املعلن  .٢

 . احلذف الضمني  .٣

                                                
  . ٨٩ ، بناء الراوية ، سيزا قاسم ، ص ١٥٦انظر بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، ص ) ١(
م ١٩٧٠ ، ١ماهر حسن فهمي ، مكتبـة النهـضة املـرصية ، القـاهرة ، ط. اريخ وفن ، دالسرية ت) ٢(

  . ٢٤٢ ، ٢٤١هـ ، ص ١٣٩٠
  . ٢٣٣الزمن يف الرواية العربية ، مها القرصاوي ، ص ) ٣(



 
 

 

٣٠٧  

 : احلذف املعلن  .١

وهو احلذف الذي يعلن فيه الكاتب عن الفرتة الزمنية املحذوفة وحيـددها 
 . ًبصورة دقيقة ، ويمكن للقارئ حتديد ما حذف زمنيا من السياق الرسدي 

ضاء شـهور ء عن انقطاع وانقومن أمثلة احلذف املعلن ما أعلنه عزيز ضيا
ومل يعد أمامي ... ومع مرور األيام ، انتهت الشهور الثالثة ، (  فاطمة عدة أمه

  .  )إال انتظار زواجها 
ويسقط ) ثالثة شهور ( وبذلك يقفز عزيز ضياء بزمنه الرسدي مدة العدة 

 . ًأحداثا ميتة ال أمهية هلا ، وبذلك يتم ترسيع زمن الرسد 
ًمخسة وأربعون عاما مـضت ، واملـشهد قريـة  ( ًوأيضا قول سلامن العودة

  .  )هادئة ، وطفل صغري حيمل ثالث سنوات من عمره 
 . ً عاما طوها لترسيع الرسد هنا حذف معلن وحمدد بخمسة وأربعني

 : احلذف غري املعلن  .٢

وهو إسقاط فرتة زمنية دون حتديد ملدهتا ، بحيث تكون غامـضة ، وغـري واضـحة 
ـأخوذون (( النموذج التايل ألمحد السباعي كام يف: للقارئ   توالت السنون بنـا ونحـن م

  .  ))توالت السنون متر بنا يف ريح مل تكن هادئة ( ، ) بمراكزنا 

                                                
  . ٤٠٩حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(
  ١١عودة ، ص طفولة قلب دون التذكر فوق النسيان ، سليامن ال) ٢(
  . ٩٠أيامي ، أمحد السباعي ، ص ) ٣(



 
 

 

٣٠٨  

وهبذه الطريقة يعلن السباعي عن جتاوزه لفـرتة زمنيـة ، ويـرصح بـذلك 
لت السنون توا( لكنه ال حيددها بدقة وإنام يكتفي باإلشارة إىل وحدهتا الزمنية 

يف الفـرتة  ، ويودع معها إشارات مـوجزة تلخـص أبـرز مـا) ومرت السنون 
فهي سـنوات ( املحذوفة من أحداث أو وصفها باهلدوء واحلزن ، كام يف املثال 

 .عىل حد قوله ) كن هادئة مل ت
والقصيبي عندما أراد أن يعرب عن مدى وفاء زوجته وحتملها ألعباء احلياة 

فتوح غري املعلن حيث ركز عىل مجلـة زمنيـة واحـدة فتحـت معه جلأ للزمن امل
 عنـدما انتقلـت إىل عمـل جديـد يف ((: قال ) عرب السنني ( باب الزمن وهي 

ًعندما أصبحت وزيـرا وطالـت . الدمام تقبلت األوضاع اجلديدة بال شكوى 
ساعات العمل ، وتعددت الرحالت ، مل أرها أو اسمعها تتذمر قط ، تقبلت ، 

لك ، الواجبات االجتامعيـة املرهقـة املتوقعـة مـن زوجـة الـسفري عـرب بعد ذ
  .))السنني، كانت تتوىل شئون املنزل كلها 

ًوقدم سلامن العودة أيضا نموذجا للحذف غري املعلن حني قال  ُ عـني ((: ً
ًالشيخ مدرسا بالدمام ، ثم مديرا ملكتب الدعوة ، وطيلة الفرتة كانت جتمعه به  ً

  .))اءات منتظمة ومدارسات الرياض لق
فمن املقطع السابق يلحظ أن السارد مل يعـني تلـك الفـرتة ومل يعلـن عـن 

 .مدهتا سنة أو أكثر أو أقل إنام الزمن مفتوح لتنبؤات القارئ 
                                                

  .٧٣حياة يف اإلدارة ، غازي القيصبي ، ص ) ١(
  .١٩٩طفولة قلب دون التذكر فوق النسيان ، سلامن العودة ، ص ) ٢(



 
 

 

٣٠٩  

 : احلذف الضمني  .٣

 احلذف الضمني يف مجيع النصوص الرسدية ، وال يعلن عنه رصاحة يوجد
 خـالل الثغـرات الزمنيـة احلادثـة يف التسلـسل بل يمكن االستدالل عليه من

 ويعترب هذا النوع من صميم التقاليد الرسدية املعمول هبـا يف ((الزمني للرسد 
الكتابة الروائية ، حيث ال يظهر احلذف يف النص ، بـالرغم مـن حدوثـه ، وال 

 ، وإنام يكون عىل القارئ أن هيتدي إىل ب عنه أية إشارة زمنية أو مضمونيةتنو
معرفة موضوعه باقتفـاء أثـر الثغـرات واالنقطاعـات احلاصـلة يف التسلـسل 

  .  ))الزمني الذي ينظم القصة 
ًوحتديد احلذف الضمني يف النص صـعب ، ملـا حيملـه الـرسد غالبـا مـن 

 فهـو  األحداثتشابك ، وعقد ال يكتشف احلذف ، وال حيدد إال بالتتبع أنواع
 وهناك مواضع خمتلفـة يمكـن إدراك هـذا ًيفهم ضمنا من سياقات احلوادث ،

 . احلذف من خالهلا 
منها عند االنتقال من فصل إىل فصل ، وإسقاط فرتة زمنية قد يعلن عنهـا 
الكاتب ، وقد يرتكها للقارئ الستخراجها واستخالصها ، ومـن أمثلتهـا مـا 

 من أسقطه الكاتب عبد اهللا مناع يف انتقاله من الفصل الثاين إىل الفصل الثالث
فرتة زمنية امتدت لسنوات ، بداية عن ذكريات الطفولـة ويف الفـصل الثالـث 

 : قفز فرتة زمنية غري معلنة يقول 
                                                

  . ١٦٢بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، ص ) ١(



 
 

 

٣١٠  

عىل وجه ) الثانوية ( ويف تلك األثناء وعىل امتداد سنوات االعدادية فـ ( (
التـي كـان البـد وأن أكـون أحـد ) الـشلة ( كنت أتعرف عـرب .. اخلصوص 

 لكن القارئ أدركهـا مـن خـالل  ))ن بيني وبينهم أعضائها رغم فارق الس
 . السياق 

فقـد يكـون داخـل الفـصل الواحـد أما املوضع الثاين للحذف الـضمني 
  ، ويستخدم له الكاتب عادة طريقة البياض وهي وضـع ثـالث نجـامت نفسه

للتعبري عن أشياء حمذوفة أو مسكوت عنها داخل األسطر ، ويف هذه ( *** ) 
غل البياض بني الكلامت واجلمل مساحات تأويله عىل شـكل نقـط احلالة ، يش

متتابعة قد تنحرص يف نقطتني ، قد تصبح ثالث نقط أو أكثر ، وعنـد البيـاض 
الفاصل بني فصول الرسد عادة يتم االنتقال إىل صفحة أخـرى ، وقـد يكـون 

  . ًهذا االنتقال داال عىل مرور زمني أو حدثي
 الكاتب لفرتة زمنية قد يعلنهـا فيكـون احلـذف أي يشعر القارئ بتجاوز

ًمعلنا ، وقد يرتكها دون ذكر ، ليتوصل القارئ إليها ويدركها ضمنا من خالل  ً
 كان أول مـن الحـظ أين ((السياق ، ومن أمثلته ما ذكره عزيز ضياء يف سريته 

ًأميش حافيا هو ـ حممد عيل ـ ثم زميله ـ إسامعيل ـ فوقفا وأخذا يتحدثان معـا ً 
ومـا ... ومل أكن أحتاج إىل ذكاء ألفهم أهنـام يـستهوالن الظـاهرة ... بالرتكية 

                                                
  . ٤٥ مناع ، ص بعض األيام بعض الليايل أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا) ١(
  . ٥٨انظر بنية النص الرسدي ، محيد حلمداين ، ص ) ٢(



 
 

 

٣١١  

 . ًأيضا ) عمي ( ّستجره عيل من مشكلة مع أمي بل ومع 
عرفت فيه أو كان يوم اخلميس هو ذلك اليوم املنحوس الذي ... كام سبق أن قلت 

  . ))ًورجعت فيه من املدرسة حافيا ) كة الفل( ذقت العلقة يف 
ًمن الواضح أن املقطع الرسدي الذي جاء تاليا للنجوم الثالثة مبنـي عـىل 

ًعلن يدرك ضمنا من خالل سياق األحداث ، فالسارد مل يوضح املاحلذف غري 
ًما جناه من عقاب أو ما ناله من عتاب وترك للقـارئ إكـامل مـا حذفـه وفقـا 

 . ملعرفته وفطنته 
التـي يعتمـد عليهـا ( ... ) قط املتتابعـة أما الطريقة الثالثة فهي طريقة الن

علنة كام يف سرية عبـد الـرمحن الـسدحان إذ املالكاتب يف القفزات الزمنية غري 
فقد ذكر هذه القصة يف . يذكر يف رسده لرحلته إىل أبيه وما حصل له من ضياع 

مقاطع يتخللها الكثري من احلذف الضمني السيام وإنه يضع نجامت بـني كـل 
 للزمن القصري ، الـذي ًا املقطع األخري يلحظ القارئ حذف ضمنيمقطع ، ويف

واصـلنا : ( * * * عاشه مع ابن صالح حلظة حماولة إيصاله إىل والـده يقـول 
عرص اليوم نفسه الرحلة إىل جازان ، وقد بدأ العد التنـازيل يف خـاطري للقـاء 

) ... ت أيب بيـ( والدي ، ووصلنا بعد الغروب بقليل ، وقادين ابن صـالح إىل 
  .  )ًوتم اللقاء الذي كابدت من أجله طويال 

                                                
  . ٤٧٩حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(
  . ١٥١قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص ) ٢(



 
 

 

٣١٢  

سـياقات ضـمنية ملـن يـذكرها ) تم اللقـاء ( ، ولفظه ) قاده ( فبني لفظه 
السارد وطواها ربام رغبة منه يف الوصول إىل النقطة األهـم يف احلـدث ، وهـو 

 .اللقاء
 :من إبطاء الرسد باملشهد والوقفةومن تقنيات الز

  :املشهد
 مـن اختيار املواقف املهمة التي تعنيـه بوهي تقنية زمنية يقوم فيها السارد

ًاألحداث القصصية ، وعرضـها عرضـا تفـصيليا ومبـارشا ، مومهـا القـارئ  ً ً ً
  . بتوقف حركة الرسد عن النمو

 إذا كـان التلخـيص ((ويمثل املشهد احلركة الزمنية املقابلة للتلخيص فــ 
 كامل ، فاملشهد يـأيت لتقـديم املوقـف اخلـاص مـن يقدم املوقف العام بشكل

  .  ))خالل تصويره فرتات كثيفة مشحونة 
وترجع أمهية املشهد إىل التوازن الـذي حيدثـه داخـل حركـة الـرسد فهـو 

ىل األحـداث املهمـة واللحظـات يوقف حركة الترسيع يف احلـدث لريكـز عـ
ة ، فيقـف عـىل أبعادهـا فة املؤثرة يف حياة الكاتب أو شخـصياته الـرسدياملكث

النفسية واالجتامعية ، ويتابع حركتها ، ويشهد أفعاهلا وكأن كـل يشء حيـدث 
 . اآلن 

                                                
ازوري العلميـة للنـرش جتربة سليامن القوابعة الروائية ،عبد اهللا مسلم الكساسبة ، دار اليـ: انظر ) ١(

  ١٣٨م ، ص ٢٠٠٦والتوزيع ، األردن ، 
  . ٢٣٩الزمن يف الرواية العربية ، مها القرصاوي ، ص ) ٢(



 
 

 

٣١٣  

ــد  ــسعودية وتعتم ــة ال ــسرية الذاتي ــريا يف ال ــشهد كث ــة امل ــررت تقني   ًتك
  أحيانا مشهد احلـوار الـداخيل كـسرية عبـد العزيـز الـسامل حـني كـشف عـن 

 بحكـم وضـعي األول (: (رسة يقـول جتاه خروجه من املدمشاعره الداخلية 
ويف هذا املجـال . كنت مسئوال عن انضباطه يف غياب املدرسني : عىل الفصل 

 ، فهـذا االجتهـاد الـذي اده عىل املـرء اجتهـيوأكثر ما جين: ّينطبق عيل القول 
ّهـو الـذي أدى يب إىل اخلـروج مـن : أوصلني إىل رئاسة الفصل بني الطالب 

 .  ))املدرسة 
ًيانا يكون احلوار يف املشهد حوارا خارجيـا بـني بعـض الشخـصيات وأح ً ً

ليوضح خصائصها ، وطريقة تفكريها ، كام يظهر عنـد عزيـز ضـياء مـن رسد 
) الساكن ( رغم أن اخلالة فاطمة ظلت تؤكد أن ( و ) الثعبان ( حكاية الساكن 

زقـاق ( قـاق ًال يؤذي أحدا إذا مل يؤذه هو أحد ، وأن مجيع البيوت يف هـذا الز
 : ((اكن يف بيتنا ، فقد أضافت، تقول ، فيها أمثال الس) القفل 
ّالشيخ الزاكور ، يقدر بعون اهللا ، أما يرصده ، وما خيليه خيرج من بيتـه  •

ّوأما أنو ياخده معاه  ّ . 

 ياخده معاه ؟؟؟  •

 ... ايوه ياما اخدهم معاه  •

                                                
  . ٥٤ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص ) ١(



 
 

 

٣١٤  

 ّلكن فني يودهيم ؟؟؟ ... لكن  •

... ّفيه ناس يقولوا أنـو حيبـسهم عنـده يف البيـت . ..اليل ما ادري عنّو  •
 .  ))كلهم ّ ناس كامن يقولون أنو يدبحهم ويأولكن فيه

 أم عزيز ضياء واخلالة فاطمة بثت احلركـة وهذه اللقطة احلوارية التي بني
والتلقائية يف الرسد ، وأرشكت القارئ يف احلدث ، وشغلت بعض الصفحات 

 . عىل طريقة من طرائق تبطئة الرسد وهي من العوامل الدالة 
 : الوقفة الوصفية 

هي التقنية األخرى إىل جانب املشهد التي تعمل عىل إبطاء حركة الرسد ، 
أقـىص حـد إىل بل إهنا تسعى إىل إيقاف سريورة الزمن الـرسدي ، أو تعطيلـه 

  . ممكن
يم والوصف جزء مهم مـن أجـزاء الـرسد ، ألنـه األداة الرئيـسية يف تقـد

 . األشياء واألماكن والشخصيات 
فأكثر الوقفات يف الرسد وقفات وصفية تسهم يف إعطاء صورة كاملة عن 

ًسـتجد وصـفا العزيـز الربيـع عنـد الكاتـب عبـد ف ،الشخصيات واألمـاكن
ألساتذته ، وشيوخه والنجار الذي عمل عنده ، والنجار الذي خلع رضسه ، 

 . العطار الذي عالج طحاله و

                                                
  . ٢١٩حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(
  . ٩٢بناء الرواية ، سيزا قاسم ، ص ) ٢(



 
 

 

٣١٥  

ز األمثلة ما ذكره الربيع عن وصف املميزات املتصلة بأمه والتـي ومن أبر
 مـن مميـزات ((كانت من شأهنا إبطاء احلركة الزمنية للرسد ، وقد بدأها بقوله 

ًهذه السيدة أهنا تتمتع بقلب ذكي وذهنية واعية ولذلك فقد اسـتفادت كثـريا 
ًمن أحاديث أيب فحفظت كثريا من آيات القران وكثريا من األ حاديث النبويـة ً

ًالرشيفة وكثريا من املعارف والطرائف وكان لذلك أثره يف توسيع دائـرة ثقافتهـا ويف 
إجادهتا للحديث إجادة جتتذب من يستمع إليها وكان هذه اإلجادة دورها يف توسيع 

  .  ))دائرة صديقاهتا ويف ترسيخ مكانتها بينهن 
 معـربة ، والتـي ًجاء هذا الـنص مـشحونا بوصـف شخـصية أمـه بدقـة

استفادت من أحاديث الزوج وحفظـت الكثـري مـن آيـات القـرآن الكـريم ، 
 من معارفها وصديقاهتا وأهلهـا ، ً واملعارف ، مما جعلها أكثر قرباواألحاديث

 . وأكثر مكانة وحمبة 
ُومن نامذج الوقفة الوصفية التي حتدث إبطاء للزمن الـرسدي هـذا اجلـزء 

ألهـل الباديـة ) قرى ( حلميد مرداد يف وصفه ملناسبة املستقطع من سرية عبد ا
وحرضه أناس كثريون ) قرى (  ذات ليلة كان الزيامء (: ( يقول ،كانت بالزيامء

 بالنـسع ، وبرقعتنـي قاين اللون ، ومنطقتنـيًوقد ألبستني أمي املرضع ثوبا .. 
يل ثـم تبـادل النـسوة محـ... بالبخنق املطرز بالودع واخلرز وصارت ترقصني 

وإداليل والرقص يب ، ورصن يغنني وهيزجن األهازيج اجلميلة ، وأنـا حممـول 
                                                

  . ٢٧٢ ، ٢٧١ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ١(



 
 

 

٣١٦  

َهذه تالعبني وتلك ترقصني كامرقص : عىل األكتاف تارة ، وعىل النحور تارة 
ــوين  ــدوين فأرضــعوين فقبل ــدهم وول ــأين ول ــدها ، ك ــا وولي ــهلة جنينه   ش

 .  ))وأحبوين 
، يد يف جمتمع الزيمة بني النساءالنحن أمام وقفة وصفية عن العادات والتق

فكأنه ينقلنا هبذا الوصف إىل املكان الذي أقيمت فيه هذه املناسبة ، وساعدت 
الوقفة عىل إبطاء حركة الرسد فهي بمثابة االسرتاحة التي يلـتقط فيهـا الـرسد 
أنفاسه ، ليعود ملتابعة سريه ، فقد وجدنا الوصف جاء بالفعل داخـل احلـدث 

الزمنية ألن الكاتب كان يتحدث قبل هذا املستقطع عـن رحلـة ًموقفا حلركته 
طفولته الرابعة ، لكنه أوقف سري الزمن هنا ، وأخذ يف وصف أحد املناسبات 

 . ًالبدوية ومانحا للقارئ فرصة التأمل والتحليل 
بأحـداث وإيقـاع  أن تقنيات الزمن الـرسدي تـرتبط  سبقاونستخلص مم

 حيـث الـرسعة تطيع دراسة إيقاع النص مـننيات نسالنص ، ومن خالل التق
والبطء ، فيتسارع حني يلجأ الكاتب إىل تلخيص األحـداث وحـذف فـرتات 

 . ًمن الزمن ، ويكن اإليقاع بطيئا إذا جلأ الكاتب إىل املشهد والوقفة الوصفية 

                                                
  . ٣٠ ، ٢٩رحلة العمر ، عبد احلميد مرداد ، ص ) ١(



 
 

 

٣١٧  

 
  . أمكنة وأماكن: املوضع واجلمع : املكان 

خمتلفة نجدها يف علوم متعـددة مثـل العلـوم ومصطلح املكان له مفاهيم 
ّبحيـث تكـون هـذه . اللغوية ، والفيزيائية والفلـسفية ، واجلغرافيـة وغريهـا  ُ

  . ملفاهيم يف النهاية مصطلح املكانا
لكن هناك مصطلح آخر اختذه النقاد للداللة عىل املكان الـرسدي ، وهـو 

 ألنه يشري إىل ((كان مصطلح الفضاء ، وسوغوا لذلك بأن الفضاء أعم من امل
ًماهو أبعد وأعمق من التحديد اجلغرايف وإن كان أساسا ، إنه يسمح بالبحـث 
يف فضاءات تتعدى املحدود املجـسد ، ملعانقـة التخـييل والـذهني ، وخمتلـف 

 .  ))قولة الفضاء ملالصور التي تتسع 
 أحـداث الـرسد،ن املكان عنـرص مـن عنـارص الفـضاء الـذي يـشمل وإ
 األحـداث  فمجمـوع هـذه األمكنـة التـي جتـرى فيهـا(( نات الفضاءومكنو

فضاء الروايـة ، ألن الفـضاء : ًمنطقيا أن تطلق عليه اسم الروائية ، هو ما يبدو
  .  ))أشمل وأوسع من معنى املكان 

  استعامل مقولة الفـضاء عىل  يف دراسته  نجد أن خالد حسني يؤكدًوأخريا 
                                                

 .  مادة كون الفريوز آبادي،القاموس املحيط ،) ١(
  . ٢٤٠م ، ص ١٩٩٨قال الراوي ، سعيد يقطني ، املركز الثقايف يف العريب ، بريوت ، ) ٢(
  .٦٣ص لرسدي ، محيد حلمداين ، بنية النص ا) ٣(



 
 

 

٣١٨  

ألمكنة التي تتوزع ساحة اخلطاب عىل حني سيقـرص  للداللة عىل جمموعة ا((
  .  ))استعامل املكان للداللة عىل مكنونات الفضاء 

ًحـارضا يف ) املكـان ( ورغم ذلك التعـدد يف املفـاهيم مـا زال مـصطلح 
 : الدراسات النقدية بصورة أكرب لسببني رئيسيني 

كنـة هـي التـي  أن املكان مكون رئييس من مكونات الفضاء فاألم:أوهلام 
 . تشكل الفضاء 

اؤه ائقة النقدية العربية ال يمكن إلغُ أن املكان مصطلح قار يف الذ:وثانيهام 
  . ًبجرة قلم ، لذلك ظل حارضا يف عنوانات الكتب

ًويشكل املكان عنرصا مهام يف معظم الفنون األدبية ، و  ّيعـد يف مقدمـة ( (ً
 فهو عنرص  ))وم عليها البناء الرسدي العنارص ، واألركان األولية ، التي يق

 . فاعل يف األحداث والشخصيات 
ــي تظهــر دور املكــان يف العمــل الــرسدي    وشخــصية الكاتــب هــي الت

 صحيح أن الطريقة الفنية هي التي تظهـر لنـا مجـال املكـان ، وصـحيح أن ((

                                                
خالـد حـسني ) ًخطـاب الروائـي إلدوار اخلـرائط نموذجـا ( شعرية املكان يف الرواية اجلديـدة ) ١(

  . ٨٥م ، ص ٢٠٠٠ ، ١حسني ، كتاب الرياض ، ط
  . ٢٩٥ ، ميالسعودية ، حسن احلازبناء الفني يف الرواية ال) ٢(
 ، ١اهيم خليـل ، دار الكرمـل للنـرش والتوزيـع ، عـامن ، طالرواية يف األردن يف ربع قرن ، إبـر) ٣(

  . ١٢١م ، ص ١٩٩٤



 
 

 

٣١٩  

 املخزون التارخيي هلذا املكان يمـد الكاتـب بـرؤى ثـرة ، إال أن ذلـك كلـه ال
 .  ))ًيعطينا فنا بدون رؤية الشخصية وهي تعمل 

مكـان ( (وخيتلف املكان يف السرية الذاتيـة عـن املكـان يف الروايـة ، ألن 
ًالرواية ليس املكان الطبيعي ، فالنص الروائي خيلق عن طريق الكلامت مكانـا 

  .  ))ًخياليا ، له مكوناته اخلاصة ، وأبعاده املميزة 
 وتعيـد خلـق  الذاتيـة،ة الذاتية فرتسمه أحاسيس الكاتـبأما نص السري

ً ففهم املكان قائم أوال عىل ( (: قائمة عىل جتارب حياتهاملكان الواقعي بكلامت
ًوبـذلك يـصبح املكـان إطـارا لألشـياء ، ينطـوي عليهـا ... اخلربة والتجربة 

يـة عن خـصائص املوضـوعات املادًيصبح التعبري مكانيا هو تعبريويربزها ، و
 .  ))املحيطة بنا التي رسعان ما تتكون صالتنا هبا 

ب والنـاتج عـن هو املكـان املحـيط بالكاتـالذاتية فاملكان إذن يف السرية 
  . خرباته وجتاربه فيه

واملكان يف السرية الذاتية مكان واقعي ، لكن صـورته ال تظهـر إلينـا كـام 

                                                
 ، ١إشكالية املكان يف الـنص األديب ، ياسـني النـصري ، دار الـشؤون العربيـة العامـة بغـداد ، ط) ١(

  . ٧م ، ص ١٩٨٦
  . ٧٤بناء الرواية ، سيزا قاسم ص ) ٢(
م ، ٢٠٠٢ار الرشوق للنرش والتوزيـع ، األردن ، عبقرية الصورة واملكان ، طاهر عبد مسلم ، د) ٣(

  . ١٦ص 



 
 

 

٣٢٠  

راها ، فجـاءت صـورة كانت عىل أرض الواقع ، بل كام كان صاحب السرية ي
ًاملكان لدى بعض الكتاب السعوديني تالمحا نفسيا وعاطفيا نتيجـة لرتسـبات  ً ً
الذاكرة واختزان الذكريات اجلميلة فيه ، وتنوعت طـرق التنـاول والوصـف 

املكان احلمـيم وصف لألماكن لدى كتابنا يف أعامهلم األدبية فمنهم من اهتم ب
ً املكان حمموال نفسيا نسان واملكان ، فيغدوقوم بني اإلأو األليف وهي عالقة ت ً

 . يف ذات اإلنسان كالبيت واملسجد واملدرسة 
 وهو املكان الذي تعرضـه القـصةبدقة ،املكان اهلنديسه عىل اقترص اهتاممومنه من 

 .  ، كوصف غرف وجمالس املنازل وحياد ، من خالل أبعاده اخلارجية
 . ة ، كالسجن واملنفى واملستشفى ًوأخريا حتدثوا عن األماكن املعادي

ًوهذا التنوع يف تناول املكان يمنحه بعدا خمتلفا جياوز كونـه جمـرد وسـيط  ً
 . يؤطر األحداث 

ونحن من خالل املقاطع سنبني هذا التنوع وتأثريه عىل الكاتب سواء عىل 
فاملكان الذي يعـيش ( ( أو الثقايف واه االجتامعيمستواه الشخيص أو عىل مست

 أي أهنا عملية تقوم عىل التأثري املتبادل بني اإلنسان  )) البرش مكان ثقايف فيه
 وأول هذا التنويع لألماكن املكان األليف أو احلميم احلاضن للوجود ،واملكان

                                                
مجاليات املكان يف الرواية العربية ، شاكر النابليس ، املؤسسة العربية للدراسات والنـرش ، : انظر ) ١(

  . ١٢م ، ص ١٩٩٤بريوت ، 
  . ٧٩ ، ص ٦ع: يوري لومتان ) البالغة املقارنة ( جملة ألف ) ٢(



 
 

 

٣٢١  

اإلنساين مهام كانت نوعية هـذا الوجـود ، واملكـان هـو الـذي يـضم سـعادة 
 . تلك األماكن التي احتوته اإلنسان وتعاسته فرتبط تلك املعامل النفسية ب

ونجد هذا النوع من املكان عند عبد العزيز الربيـع عنـدما تنـاول عالقتـه 
 أبـرز معـامل ((الشخصية باحلرم املدين وأنه جزء من مشاعره وعواطفه فاحلرم 

املدينة بل هو املحور الذي تدور عليه احلياة فيها وما من إنسان ولد يف املدينـة أو نـشأ 
كان للحرم أقوى انطباعات يف نفسه فإليـه مغـداه ومراحـه وفيـه متنفـسه فيها إال و

وبأسـاتذته للدراسـة والبحـث . ومرسته وعنده يلتقي بإخوانـه للقـراءة واملناقـشة 
  . ))وبنفسه للصالة والراحة وباملصلني للتقوى واإلنابة 

وهو مكان مـصور مـن الواقـع ، ليقـوم بمهمـة واحـدة ، وهـي احتـواء 
 وهكذا قضيت أيام الطفولة األوىل حتـى (: (لكاتب وأفعاهلا يقول شخصية ا

ًانتهيت من املرحلة االبتدائية وأنا يف صحبة املسجد ألقاه مصبحا وممـسيا بـل  ً
  .  ))أنني ألقاه ثالث مرات 

 ، عىل خصائص قد ال حيتـوي عليهـا غـريهفنجد انعكاس املكان املحتوي
ًثرا ظاهرا عىل هذه الشخصية ففيهمنعكسة عىل شخصيته بمعنى أن له أ   يامرسً

 وفيه تقام العالقات االجتامعية ،العبادات التي متنح للنفس الراحة والطمأنينة
 فاملكان هو املنطق لتفسري الترصفات ، فال حيكـم ،املكتسبة للثقافات املختلفة

                                                
  . ٣٠عبد العزيز الربيع ، ص ذكريات طفل وديع ، ) ١(
  . ٣٠ ، ص  السابق)٢(



 
 

 

٣٢٢  

 .  يف املكان وجودهعىل سلوك اإلنسان إال من خالل 
 ،لكشف عن البعـد االجتامعـي لـسكان املدينـةومن وظائف هذا املكان ا

يؤكد عىل عالقتهم باملكان،ومدى ارتباطهم الوثيق باملسجد النبوي الرشيف ف
 .تغلغل قدسيته بدواخلهم

ً ترتاتب هذه األحياز املكانية يف األمهية تبعا لوظيفة كل منها ، وعالقة ((و 
ًالفرد هبا إن شدة أو ضعفا ، وتتسع وتضيق تبعا لسايك ولوجية الفرد االنعزالية ً

  .  ))أو االنفتاحية 
) املهـاريس ( وهذا ما يفرسه حديث الكاتب عبد العزيـز الربيـع لرحلـة 

سالل الطعـام ( التي كان خيرج إليها وهو صغري مع أمه وصديقاهتا وحيملون 
  .  )وأدوات الشاي وبعض البسط اخلفيفة 

 املهـاريس (( يقول عنه الربيـع ،ورةوهو منتزه سياحي مجيل يف املدينة املن
ًنقر كبرية يف داخل الصخر حتتفظ بامء املطر نظيفا عذبا لفرتات طويلة وتطلـق  ً
هذه التسمية عىل النقر الـصخرية املوجـودة داخـل جبـل أحـد ويـشكل كـل 
مهراس من هذه املهاريس مع ما حواليها من مرتفعات ومنخفضات ونباتات 

 هـذه املجموعـة ندسية خمتلفة تشكلبأشكال همجيلة وصخور صغرية وكبرية 

                                                
ة يف اخلطاب الشعري العريب املرصي ، دراسة يف إشـكالية التلقـي اجلـاميل للمكـان ، ينداللة املد) ١(

  . ٢٥٩م ، ص ٢٠٠١قادة عقاق ، احتاد الكتاب العريب ، دمشق ، 
  . ٢٥٥ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ٢(



 
 

 

٣٢٣  

ًمنظرا رائعا خيلب األلباب  ً((  .  
ً يقـدم دائـام حـدا ((يفهم املكان يف هذا التصوير عىل أنه املكان اجلغرايف فالكاتـب  ً

أدنى من اإلشارات اجلغرافية التي تشكل فقط نقطة انطالق مـن أجـل حتريـك خيـال 
  . ))منهجية لألماكن القارئ من أجل حتقيق استكشافات 

 اهـتامم تكـشف عـن)املهـاريس (  ، فهذه وحديث الكاتب حديث شائق
 قـضاء طرائـق، وبالعالقـات االجتامعيـة ، وباملكـانالناس يف املدينة املنـورة 

ينـا بـصورهتا ئل الرتفيه والتثقيف التـي تظهـر علاألوقات يف ظل اختفاء وسا
 . احلالية 

بقـراءة مواهبها ، وهواياهتا ، ،ويعرف بواملكان قد يكشف عن الشخصية
أن هذه الرحالت التي كنـت  ( : لنا مالمح الشخصيةداللية للمكان ستتضح

أقوم هبا يف طفولتي إىل جبل أحد مرة أو أكثر كل شهر خلقـت عنـدي هوايـة 
 .  )تسلق اجلبال التي ظلت تالزمني إىل ما قبل سنوات قليلة 

 من خالل ((يؤدهيا املكان يف الرسد وذلك تي فهذا النص أبرز الوظائف ال
عالقته باألحداث واألشخاص ، حيث يـتم رسـم الشخـصيات مـن خـالل 

كام يتم إبراز مشاعرها من خالل تقيم اسـتبطان هلـا ،  . املكان الذي تعيش فيه

                                                
  . ٢٥٥ ، ص ريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيعذك )١(
  . ٣٩م ، ص ١٩٧٢نظرية األدب ، ويليك ووارين ، ترمجة حمي الدين صبحي ، سوريا ) ٢(
  . ٢٥٦ذكريات طفل وديع ، عبد العزيز الربيع ، ص ) ٣(



 
 

 

٣٢٤  

  .  ))تتقلص معه الصورة املادية للمكان 

 واحلميمية نجد أنفسنا وبعد أن وقفنا عىل عالقة الكاتب باألماكن األليفة
ً،مركـزا عليهـا دون متسائلني ملاذا هيتم الربيـع هبـذه األمـاكن وخـصوصيتها 

أن هذا االهـتامم سرية الكاتب لفنقول من خالل استقراء اخلط العام ! ؟سواها
  وعن تأثريهـا عـىل كـل يش، إىل وداعة الكاتب والتي ظهرت يف حديثهراجع

صية الكاتب بتجربة الوداعة ملا ظهر للمكان أثر شخض حييط به فيالحظ أنه لو مل خت
يف النص ، فظهور املكان عند الكاتب مرتبط بتوتر العالقة الشخـصية بالنـاس ممـا أدى 

 احلميميـة إىل انحصار تنوع املكان ، فلو انتزعت هذه الوداعة ملـا ذكـرت هـذه العالقـة
 .  بني الكاتب واملكان املخترصة

 عبد الرمحن الظاهري ، فيقف عـىل ودى الكاتب أبواملكان احلميم عنرص مهم ل
ُقريته ، ويؤكد حضورها عىل امتداد سريته ، ليس حضورا جتميليـا أو اسـميا ، لكـن ً ً ً 

ًوحضورا فعليا يكشف عن أمهية املكان وتغلغله يف ن ه ، وحبة العميـق هلـا ، فقـد فسً
ه حيــن هلــا تلــك القريــة املتجـذرة يف أعامقــه ، وجعلتـب ذاكــرة الظـاهري احتفظـت

ًإنني أحن حنينيا إىل القريـة ، ولكـن القريـة أصـبحت مدينـة : (( يقول ،ولشيوخها 
وإنني أحن إىل مالمح الشيوخ كام . ًصغرية ، وانسحبت عنها رويدا ذكريات املايض 

ًكنت أعرفهم بأزيائهم وسحناهتم املرشقة بنور اإليامن ، وكنت سـابقا أحـسدهم ملـا 
  . )) يف املجتمع أرى هلم من مكانة سامية

                                                
  . ٦٠ ، ٥٨طرائق حتليل القصة ، الصدق قسومة ، ص ) ١(
  . ١٠٢لرمحن الظاهري ، ص تباريح التباريح ، أبو عبد ا) ٢(



 
 

 

٣٢٥  

خـصية ، اسـتحالة الفـصل بـني املكـان والشمن خالل النص نجـد أنـه 
ًهاجسا يرغب الظاهري يف  ) القرية: ( كان امليظل فكالمها حيدد هوية اآلخر ف

العاطفـة ة إليها ، ولو من خالل الذاكرة فيستخدم الوصف الـشاعري والعود
 إنـك لتجـد القريـة تنـبض ( (:فيقـول عنهـا ، تـه الصادقة لريسم مالمح قري

ًباحليوية واحلركة يف بكورها فهذا حيمل خمرفا وجير عـسيبا ، فـإذا دنـوت منـه  ً
ًطأطأ رأسه لتتناول ما تشاء من فذات متـر ، وذلـك حيمـل زنبـيال مـن التـني 

ذ مـا شـمس مـن ًجهـا صـوب العـوايل ، ليجـًاملصفى ، وآخر يتقلد مهـرا مت
ويترضج األفق الغريب جتد القريـة يف هـدوء وعندما ترنو الشمس . العيداتات 

  .  ))وصمت 
رتباطـه هبـا ، ويف وهذا اجلزء املستقطع يؤكد حب الظـاهري لقريتـه ، وا

ريته التي تـدب فيهـا احلركـة منـذ  البعد االجتامعي ألهل قالوقت نفسه يرينا
س ، الصبح ، وختشع يف األفق الغريب ، وما حيمله أهلها من نقاء يف النفوبكور 

 . وصدق يف العمل 
   القريــة أصــبحت مدينــة((لكــن هــذا الوضــع تغــري عــىل حــد قولــه إذ 

 أفرزهتا احلياة العرصية ، فأثر فيه املكان املتحرض ، وعكس عـىل  )) صغرية 
 وأول زيـارة قمـت هبـا ((نفسيته األمل حني اسرتجع ما يف تلك القرية اهلادئـة 

                                                
  . ٤٧ ، ص تباريح التباريح ، أبو عبد الرمحن الظاهري )١(
  . ١٠٢ ، ص السابق) ٢(



 
 

 

٣٢٦  

ملدرسة أطل عىل الفصول والـساحات لشقراء بعد طول الغيبة طاولت جدار ا
أمـر سـوق احلـسيني ، . ًففرطت مني ساعات بغري وعي أستعيد رشيطا من الذكريات 

ومسجد احلسيني فتخذلني رحيل عـن الـسري ، وتفـرط منـي الـساعات أبكـي مـرة ، 
  . ))إلخ ... وأضحك أخرى ، وأتأوه ثالثة ، وأعجب رابعة 

لشخصية ويؤثر فيها ، فإن الشخـصية وبام أن املكان يكشف عن جوانب ا
ًأيضا تؤثر عىل املكان ، وتعكس وجهة نظرها فيها ، فنحن من خالل املقـاطع 
 ،السابقة ال نرى من القرية إال ما أراد الظاهري أن نراه منها ، وسطره يف سريته
 ،ويمكن أن نلمس تأثري املكان عىل الشخصية عند الكاتب عبد العزيـز الـسامل

ًفسه جلامل وطمأنينة احلرم املكي فيصف رحلته ملكة للحج مسخرا واستجابة ن
 وأول مرة ذهبـت إىل ((َفيه الفعل املضارع ، وكأنه يرى ما يصفه اآلن مستمرا 

وبعـد أن أحرمنـا مـن امليقـات  ... كان مع صحبة طيبة من الرفـاق... ج احل
رؤيتها ألول توجهنا مبارشة إىل احلرم الرشيف ، وسعدنا بمشاهدة الكعبة ، وب

انتاب أكثرنا حالة من اخلشوع والرهبة ، والتأثر الـشديد ، فقـد هطلـت : مرة 
ج ونحـن نطـوف يعيوننا بالدموع هلذا املـشهد الربـاين املـؤثر ، وارتفـع النـش

  .  ))بالكعبة املرشفة 
واملالحظ عىل هذا اجلزء هو رسم الـسامل النطباعاتـه املكانيـة عنـد رؤيـة 

                                                
  . ١٢٥ ، ١٢٤ ، ص تباريح التباريح ، أبو عبد الرمحن الظاهري )١(
  . ٨٢ ، ٨١ذكريات مما وعته الذاكرة ، عبد العزيز السامل ، ص ) ٢(



 
 

 

٣٢٧  

 ، فوصـف الفـضاء ،وأثر الكعبة عليـه فـيام بعـد بمشهد الكعبةاحلرم ، وتأثره
أن هـذه . املكاين بعبارات موحية ، ومؤثرة تتعاطف معها املشاعر ، وتصدقها 

رحلة ، فقد هطلت الدموع ، وارتفع ظرة امتدت إىل من رافقه وصاحبه يف الالن
 . ًصوت البكاء انعكاسا هلذا املشهد الرباين الروحاين 

   نفوس البـرش عىل ًاالل استقراء النصوص أن للمكان تأثريويتضح من خ
 أن هناك أماكن جذابة تساعد عـىل االسـتقرار وأمـاكن طـاردة تلفظنـا ، ((و 

فاإلنسان ال حيتاج فقط إىل مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها ، لكنه يصبو إىل 
ان  كـام هـو حـال املكـ ))رقعة يرضب فيها بجذوره وتتأصل فيهـا هويتـه 

 . الروحاين عند السامل 
وقد تكون بعض األمكنة حمايدة ، لكنها قد توحي بالتوجس والرتدد كـام 

 حني انتقل من مكان كان يـضمه هو احلال عند الكاتب عبد الرمحن السدحان
ة إذ  بل تسبب له يف صدمة حضاري،حمبة إىل مكان جديد مل يتأقلم معهبألفة ، و

ً ثم اجتهنا مجيعـا (: ( إىل بريوت للدراسة يقول نه سافر من جازان إىل جدة ثمإ
كنـت وأخـي مـشدوهني بـام . إىل منزل شقيقته يف أحد أحياء بريوت احلديثة 

الـشوارع والعمـران وقيافـة النـاس : ًرأينا وما سمعنا ، وبدا كل يشء غريبـا 
  ) تنكريـة ( كـضيوف يف حفلـة ... وهلجتهم ، وكنا بلباسنا العريب ذلك اليوم 

                                                
  م ، ١٩٨٨ ، ٢م ، منـشورات عيـون املقـاالت ، الـدار البيـضاء ، طمجاليات املكان ، سيزا قاسـ) ١(

  . ٦٣ص 



 
 

 

٣٢٨  

  .  ))ًرف فيها أحدا وال يعرفنا أحد ال نع
وهذا املقطع يظهر السدحان من خالله مدى تأثري املكان اجلديد املتحرض 

 . عىل نفسيته يف مرحلة الطفولة 
 عـام  سهولة اإلتالف مع املكـان فقـد حـدثنا بعدأكد لكن السدحان فيام 

ذة  التعامـل مـع األسـات تـألفألفه مـن طعـام وسـكن والطقـس ، وسـهولة
لكـن األيـام واألسـابيع ( : حيث كانت أجواء املكان قابلة للتـأقلم البوالط

ًاملتعاقبة علمتنا أن نألف الكثري ، طعاما وسكنا و وأن نتعامل بيرس مع : ًطقسا ً
ــا قبــوال تااألســ   ًذة والــزمالء الطــالب والطالبــات ، كــان قبــول اجلميــع لن
 .  ))ًحسنا 

واستكمل دراسته يف وطنه السعودية ، ظل وعندما ابتعد عن هذا املكان ، 
التي كانـت تتـسلل ) اللبنانية ( بسبب بعض الكلامت ((  لسانه ًتأثري املكان باقيا عىل

  . ))ًعرب لساين أحيانا بال إرادة وال قصد ضمن فقرات حديثي 
وهكذا يف كل األحوال يظهر تأثري املكان يف الشخصية ، وتأثري الشخصية 

 فاملكان ال يتوقف حضوره عىل املستوى احليس ، وإنـام يتغلغـل ((عىل املكان 
ًا مسارات وأخاديد غائرة يف مستويات الذات ًعميقا يف الكائن اإلنساين ، حافر

                                                
  . ٢٠٦قطرات من سحائب الذكرى ، عبد الرمحن السدحان ، ص ) ١(
  . ٢١٤، ص السابق) ٢(
  . ٢٢٨ ، ص نفسه) ٣(



 
 

 

٣٢٩  

ًاملختلفة ، ليصبح جزءا صميام منها  ً((  . 
ن كن التـي اهـتم هبـا كتابنـا الـسعوديووقلنا فيام سبق أن مـن بـني األمـا

إذ بني املكـان اهلنـديس عنايـة الكاتـب بأصـالة . أو احلسية األماكن اهلندسية 
به يف يـوم يصف بعمق ، وشمول املكان الذي ارتبط كيف املكان ، وأمهيته ، و

 . ه ، ويربز أهم مالحمه الداخلية واخلارجية من األيام والتصق بذات
اتية ارتباطـه العـاطفي ببيـت قدم الكاتب عبد اهللا املناع يف سريته الذفقد 

 كـان ( (:،يقـول، ووصف اهليئة اخلارجية ومكوناته وأجزاءه الداخليـة خالته
األول لـه :  ثالثـة أدوار ًمصنفا من الطبقة الراقية ، فهـو يـسكن يف بيـت مـن

كان ... والثالث لزوجته ـ خالتي ـ وضيوفها ، ) املعيشة  ( ولضيفه ، والثاين لـ
نــسقة أمجــل تنــسيق ، بيـت خــالتي وزوجهــا بــأدواره الــثالث املفروشــة وامل

اخلـشبي الـضخم ) الراديـو ( مـن جهـاز ... وبموجوداته الكثرية واجلميلـة 
إىل لوحة ... واسطواناته الرائعة ) جرامافونه ( إىل ... بموجاته الدائرية املثرية 

ة التي تـضم ي عائلصور) إىل البومات ... عىل جداره املعلقة ) الفوتوغرافية ( 
ًيشكل عاملا متكامال من ... ور زوجته وابنهام الوحيد وص) بابا قايض ( صور  ً

 .  ))اجلامل واملتعة 
طبقـة  مـن ال،ومكـانتهم وجـدناهم هـذا البيـت  أهل  يف هويةفإذا بحثنا

                                                
  . ٦٠شعرية املكان يف الرواية اجلديدة ، خالد حسني ، ص ) ١(
  . ٢٦ف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ص بعض األيام بعض الليايل ، أطرا) ٢(



 
 

 

٣٣٠  

ًكـان موحيـا  الكاتـب أي البيت يف تقدير. الراقية التي تدل عىل تاريخ املدنية 
نب ،ومن جانب أعم هـو هبوية ،وثقافة ،ومستوى أهله ،وساكنيه هذا من جا

الصورة احلضارية اجلميلة التي جيب أن يكون عليها أي بيت ، عىل حد يعكس 
 . تعبري الكاتب 

 يتحدث عن املكان بتالحم وجداين معه ، حيـث يتـدفق عـىل و بعد ذلك
 عرفت يف ذلك البيت املوسـيقى والغنـاء ، وتعلمـت ((لسانه الرقة والعذوبة 

، ) و العينـني شعيـشع بـأ(  وعشقت صوت الـشيخ سامع األخبار ومتابعتها ،
... ورشبت صوت أم كلثوم ) جندوله ( وسبحت مع صوت عبد الوهاب يف 

الفوتوغرافية التي مل ترها أو تعرفها البيوت األخرى ) اللوحة ( وأحسست بـ 
: نعم تذوقت من خالل ذلك البيت يف حارة الشام ألوان الفنـون مجيعهـا ... 

  .  ))ة السمعية والبرصي
فقد قدم الكاتب عملية كشف للمكان من خالل الوصف احليس لألشياء 
ًوالــديكورات التــي لعبــت دورا أساســيا يف اكتــسابه مجلــة مــن املواصــفات  ً

ـياء ، ميـشال بيتـو،والصفات ، وعىل حسب مـا يـرى ـأن االرتبـاط بالـديكور واألش  ب
نــوع مـن وصــف ( (نـه املحـسوسة تـسهم يف إبــراز اجلوانـب املعنويــة للشخـصية أل

شياء التي ال يمكن أن يفهمها القارئ وحيـسها شخاص الذي ال غنى عنه ، فهناك األاأل
  . ))إال إذا وضعنا أمام ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقه 

                                                
  . ٢٧بعض األيام بعض الليايل ، أطراف من قصة حيايت ، عبد اهللا مناع ، ص ) ١(
فريد أنطونيوس ، الفكر اجلامعي ، منشورات : بحوث يف الرواية اجلديدة ، ميشال بيتور ، ترمجة ) ٢(

  . ٥٣ ، ص ١عويدات ، بريوت ، ط



 
 

 

٣٣١  

ومن األمهية بمكان اإلشارة إىل أن عبد اهللا مناع ذكر يف هـذا الـنص آليـة 
 أجزاء الفنون السمعية والبرصية يف املكان عالقة اجلزء بالكل حني بدأ بوصف

الذي حوله من مثل الراديو اخلشبي ، واللوحات الفوتوغرافيـة إىل أن وصـل 
 اجلـزء الـذي يـستدعي البيت يف حارة الشام أي سـلك طريقـةإىل الكل وهو 

 البنيـة ((لتكثيف صورة املكـان ، وإبـراز أمهيتـه فــ رسدية الكل ، وهي غاية 
املتميزة باستدعاء الكل ملجرد ظهور اجلزء فالباب أو النافذة : الدة املكانية املتو

تستدعي وجود اجلدار ، واألخري حيدد املكان ، لذا فإن توالدية البنـى املكانيـة 
هي استمرار العنارص املكانية وتدرج حضورها مـن خـالل سلـسلة معلومـة 

صارها عىل األسـايس ًمكانيا ، واجلوهري يف هذه البيئة هو تكثيفها املكان واقت
 .  ))من العنارص 

بقه إىل  احلـيس ، فقـد سـ اهللا مناع وحده الذي وصف املكانومل يكن عبد
   : املدينةبيوت وصف أحد جمالس النساء يف أحد نيذلك الكاتب عزيز ضياء ح

ولكـن جملـس .. دمها للرجـال وآخـر للنـساء أحـ... كان هناك جملـسان ( (
مـا زلـت أتـذكر األسـقفة املزخرفـة واإلطـار  .. السيدات كان بالغ الفخامة

كام أذكـر تلـك . الذهبي الذي يستوعب السقف عىل امتداده بزخارفه الرائعة 
) بالدومـسك ( ة وكلها مكسو) ... املساند ( ليها املقاعد الوثرية املتالحقة وع

                                                
 ١دار الكندي للنرش والتوزيع ط: رسحي ، منصور نعامن نجم الديلمي ، إربد املكان يف النص امل) ١(

  . ٩٢م ، ص ١٩٩٦، 



 
 

 

٣٣٢  

األخرض املشجر الذي سمعت فيام بعد أنه يـستورد مـن اسـتنبول وال يقتنـى 
 .  ))الذي يكسى به إال األثرياء والوجهاء يف تلك األيام األثاث 

حني ننظر إىل النص نجد أن الكاتب استخدم البنية املكانيـة املحـسوسة ، 
ل واملتمثلة يف أبعاد ، ومساحات ، وأحجام األشياء ، وهذا نمط هيتم بالتفاصي

 يشء آخر غري  وكأهنا ال تعني وال تدل عىل((ه الدقيقة ملحتويات املكان وأشيائ
 .  ))ذاهتا 

ية الكاتب من ذكر ذلـك املجلـس ، ويمكن تعليل ذلك ، حني نعرض غا
بـق مـن تلـك الوجاهـة  بحيث مل ي((أثاثه فقد مر هذا املنزل بظروف خانقة و

 املنزل نفسه وسكانه وزخارف ذلك املجلـس وقـد حـال لوهنـا إال.. واألهبة 
 كله ريـاح الفاقـة والعـوز ولكنهـا وهبت رواؤها وقد أخذت هتب عىل املنزل

تعجز رغم استمرارها إىل حد يشبه االستبطان عىل أن متس الكربياء والكرامة 
وعزة النفوس التي لن أنسى أهنا رغم هذه الظروف اخلانقـة كانـت ال تبخـل 

  .  ))عىل من يلوذ هبا أو يسأهلا العون 
، ووضـحت نفـسية قافة أهل املنزل إذن فاألشياء املحسوسة عربت عن ث

  الشخصيات التي عاشت فيه ، بل استطاعت أن تعطي للمكـان هويتـه التـي 
 تتعلق باآلداب املنتمية إىل وطنهـا األصـيل يف كوهنـا متثـل صـورة حقيقيـة ((

                                                
  . ٧٢٢حيايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص ) ١(
 ، ١بريوت ، ط: احلساسية اجلديدة ، مقاالت يف الظاهرة القصصية ، أدوار اخلراط ، دار األدب ) ٢(

  . ١٦م ، ص ١٩٩٣
  . ٧٢٣ايت مع اجلوع واحلب واحلرب ، عزيز ضياء ، ص حي) ٣(



 
 

 

٣٣٣  

للوطن واملجتمع الذي تنتمي إليه من سلوك وأفكار وعادة جيعلها يف الغالـب 
   جهـة  من ، وللمالمح الداخليةناقلة لتلك املالمح اخلارجية للمكان من جهة

 .  ))أخرى 
ووصف األماكن يف السرية الذاتيـة رضورة حتميـة ، وذكـره يكـون عـن 

 يمكــن أن يكــشف عــن احليــاة ((طريــق تفاعــل الشخــصية معــه ، وبــذلك 
  .  ))الالشعورية للشخصية من خالل نظرهتا له ، وتعبريها عنه 

ملعادية التـي سـعى إليهـا بعـض  لألماكن األليفة واًافنجد بوضوح وصف
كتابنا السعوديني يف سريهم ، وقد حرص بعض الكتـاب عـىل إظهـار املكـان 

سند املكان املعادي لبـريوت من مثل حممد عمر توفيق حني أاملعادي يف سريته 
ًأحببتها كثـريا ! ...  هذه لبنان ما أحالها ((سبب انعكاس املرض عىل نفسيته 

 .  )) أحببت احلياة فيها ، ال املوت يف العام املايض ، ولكني
  وظل يرسم الصورة املعادية يف مكـان آخـر ، وهـو املستـشفى فقـد كـان 

ً املستشفى طـرازا أمريكيـا ومـن الدرجـة األوىل ، ولكنـه بـدأ يـستحيل يف (( ً
وأتذكر اآلخرين من األهل والعيال الـذين حييـون ) ... زنزانة ( إحسايس إىل 

                                                
الرواية النسائية السعودية ، خطاب املرأة وتشكيل الرسد ، سـامي جريـدي ، مؤسـسة االنتـشار ) ١(

  ٧٤م ، ص ٢٠٠٨ ، ١العريب بريوت ، ط
  . ٤٤بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، ص : انظر ) ٢(
  . ٦٥وفيق ، ص أيام يف املستشفى ، حممد عمر ت) ٣(
 



 
 

 

٣٣٤  

 -  وإن كـانوا بعيـدين عنـي وعـن املستـشفى-م وأرواحهم ويعيشون معي بأفئدهت
 .  )! )ّعيل وأكاد أختنق ) الزنزانة ( فتضيق 

ًفاملستشفى أضحى سجنا ضيقا يكاد خينقه الكاتـب مـع ه ، تً عاكسا نفسي،ً
 .املكان وتفاعله

ًلمكان جاء حممال بالدالالت الكاشفة عن الصور املعادية وهذا الوصف ل
و سريسـمها الكاتـب يف رحلـة عالجـه والتـي منهـا صـورة التي سيـصفها أ

 بدأت أنـاجي اهللا ( (- عىل حد قوله -استعداده للعملية ولبسه لثياب التنفيذ 
يف ضمريي وعـىل لـساين ، وأمتثـل األرض والرحـاب التـي أحـب أنـا أحيـا 

واملمرضـة يف هـذه األثنـاء هتيئنـي للعمليـة عـىل الـرسير ، ... وأموت فيهـا 
ثياب التنفيذ وظهر أهنا استعجلتني يف الـصعود بـرسيري إىل غرفـة تني سفألب

 .  ))العمليات بعد أن حقنتني باملورفني 
 . ً متخذا مبدأ املعادية ذاته  ـ املكان ـويستمر يف وصف املستشفى

ًوقد أخذت صورة املكان املعادي عند الكاتب أمحد عطار بعدا آخر أكثـر 
 ،وصف حبسه االنفرادي يف أحد غـرف الـسجونًأملا ، ومعاناة ، وذلك حني 

فأغلق عيل بـاب الغرفـة ، ومنعـت ) السجن االنفرادي ( ولغ يف وب( : (يقول 
قضيت ست ساعات يف غيابة حمبيس الضيق حتـى ... من الكالم مع السجناء 

                                                
  . ٦٦ ، ص أيام يف املستشفى،حممد عمر توفيق)١(
  . ٦٦ ، ص السابق) ٢(



 
 

 

٣٣٥  

ضاقت النفس أشد الضيق ، وكدت أختنق من احلر والرطوبـة ودوي مكـائن 
ــروائح الك ــن ال ــاء وم ــداخل الكهرب ــي ب ــراحيض الت ــن امل ــة م   رهيــة املنبعث

  .  ))السجن 
إذ  هتـا وحقار الغرفةفالسجن هنا موصوف بأكثر من صفة تدل عىل صغر

 روائـح مـراحيض الـسجناء ، يـدل ينبعث منهقع خلف مكائن الكهرباء ، وي
 لذي طرأ عىل حياة الكاتب فمن بعثة واضحة عىل التغري الكبري افاملكان داللة

قـال أحـد الـزمالء  ( : إىل حـبس انفـرادي يف أحـد غـرف الـسجونيف مرص
ًسجناء وكان متعلام وقارئا ، فامال :  سمع اسمي حياين بحرارة وإعجاب وقال ً

قرأت كتبك وكنت أقرأ مقاالتك ، وأعلم أنك سافرت إىل مرص يف بعثة ، فـام 
 .  )الذي جاء بك من مرص ثم إىل السجن ؟ 

ان املعادية عند الكاتـب حـسن كتبـي الـذي عـرب عـن ً تظهر أيضا صورة املك
يف ( حني ذكر قصة سجنه حتت عنـوان عالقته املليئة بالسأم ، وامللل ،واحلزن 

 ولقـد : ((صـعوبة تأقلمـه مـع سـجنه إذ، يقـول ، ووصـف ) غيابة السجن 
حاولت أن أجتاوب مع البيئة التـي وجـدت فيهـا وأصـغي إىل أرواح أولئـك 

عني القدر هبم يف ذلك الفناء الفسيح ، األروقة املطلة عليه ، البائسني الذين مج

                                                
  . ٧٢بني السجن واملنفى ، أمحد عبد الغفور عطار ، ص ) ١(
  .٦٩، ص   السابق)٢(
 



 
 

 

٣٣٦  

حتى لكأنه جزيرة منعزلة عن الكون ، تقوم وسط بحار من الوحشة واليـأس 
  .  ))والقنوط 

يبثـه املكـان مـن من خالل هذا النص يـصور الكاتـب بعـني احلـزن مـا 
 املكان مـن ، واليأس ، والقنوط ، ويمكن مالحظة النفور الطاغي منالوحشة

جاوب مع أصـحاهبا ه التجاوب مع البيئة أو التتخالل وصف الكاتب ملحاول
ن يـة إذ إمما تقدم أن حضور املكان يف السرية الذاتية ذات أمهالبائسني ويتضح 

توظيف آليـة وصـف املكـان تكـشف عـن العالقـة املتبادلـة ، واملـؤثرة بـني 
   مـشاعرهم ، وبــذلك الشخـصيات ، واألمـاكن التــي عاشـوا فيهـا ، وإبــراز

، بل حيتل الـدور الطليعـي مـن ن املكان من أهم عنارص الرسد يمكن  القول إ
  . بينها
 
 

                                                
  . ١٠٦ ، ص هذه حيايت،حسن كتبي) ١(



 
 

 

٣٣٧  

 
تناول هذا البحث املرأة يف السرية الذاتية الـسعودية مـن خـالل الدراسـة 
املوضوعية الفنية ، واستهدفت الدراسة توضيح صورة املرأة لدى كتاب السري 

تكونت من مقدمة ومتهيد وفصلني رئيسيني وخامتـة وثبـت السعوديني ، وقد 
 .للمصادر واملراجع وفهرس للموضوعات 

كشفت املقدمة عن دوافع البحث ، وأسباب اختياره ، واملنهج الذي سار 
عليه ، كام كشفت عن الدراسات األدبية الـسابقة التـي عنيـت بـأدب الـسرية 

 حـدود املـساحة املعرفيـة التـي الذاتية ، وضمن ذلك املرأة ، لكنني مل أجد يف
فسعيت لتأسيس صورة . اطلعت عليها أي دراسة عنيت بصورة املرأة مستقلة 

ًعلمية هلا من خالل هذا البحث، وحرصا مني عىل إضافة يشء جديـد يثـري 
 .الثقافة املحلية ، ومشهد ثقافتنا الرسدية 

) املـرأة تشكيالت صـورة ( وقد كان مدار الفصل األول يف مبحثه األول 
حول الصورة التي رسمها كتاب يف السرية الذاتية السعودية للمرأة، من كوهنا 
  ًأما ، وجدة ، وزوجة وابنة وغريها متتبعة ألثرها الفاعل يف حياة كتاب الـسري

 . الذاتية 
ًوكانت قضايا املـرأة االجتامعيـة يف الـسرية الذاتيـة الـسعودية موضـوعا 

ًوأبرز القضايا التـي غـدت معلـام يف الـسرية للمبحث الثاين فعرضت ألهم ، 
ًالذاتية ، كقضية الطالق وهي أكثر القضايا تأثريا عىل نفسية وروح الكتـاب ، 

 .ًوشغال ألذهاهنم 



 
 

 

٣٣٨  

فعند استبطان النصوص الرسدية ظهرت دوافع وقوع الطـالق، فأغلبهـا 
 قـد يعود إىل الرجل ،وبعضها يعود للنساء، وثمة أسباب قليلة،ال تعد ظاهرة 

تقود إىل حدوث ذلك، من مثل التباين الكبري يف املرجعية الثقافية واالجتامعية 
 .بني الزوجني 

وهناك قضايا أخرى اجتامعية هلا عالقة باملرأة كـشفها البحـث كمعاجلـة 
قضية العنوسة والزواج ،وقضايا التعليم ،واألمية،كام تعرض البحث لقـضية 

يها ظاهرة الـسفور ،واحلجـاب، وظـاهرة االنفتاح ، والتقليد ،والتى نوقش ف
االختالط ، وظاهرة الشعوذة والكهانة، وغريها من الظواهر املتعلقـة بقـضايا 

 .املرأة االجتامعية
ًأما الفصل الثاين فكان معنيا بدرس صورة املرأة يف البناء الفني يف الـسرية 

،  واحلدثلفني كاللغة ، والشخصية ،الذاتية وفيه يبني البحث مالمح الشكل ا
 .والزمن ، واملكان 

ًواستطاع البحث من خالهلا أن يطرق أبعادا فنية كثرية لكل شكل فنـي ، 
ففي اللغة تم دراسة مستويات اللغـة كاللغـة التقريريـة واللغـة التـصويرية ، 

 .ًواللغة التعبريية والشعرية وأخريا الوثائقية 
صـة التـي تـسهم يف كام تناول هذا الفصل احلـوار ، ووظائفـه الفنيـة اخلا

تشكيل النص الرسدي ، وحدد أسلوب احلوار يف الكالم املبارش وغري املبـارش 
 .ودرس أبعاد استخداماته إن كان باللغة الفصحة أم العامية 



 
 

 

٣٣٩  

ًوأخريا نتائجه يف الكشف عن ذات الشخصية ، وعن رؤيتها جتاه القضايا 
عي يف الرسد ، فهو يعرب عن االجتامعية والفكرية ، وتأثريه يف تعميق البعد الواق

 .املشهد بأدق أمور احلياة وتفصيلها 
أما البعد الفني للشخصيات فقد قدم من خالل عـدة أبعـاد وهـي البعـد 
ًاجلسمي والنفيس واالجتامعي وأيضا ثم تـصنيف الشخـصيات ،بالشخـصية 

 .الرئسية ، والثانوية بحسب حجم الدور الذي تقوم به وأمهيته 
فني يف احلدث وبشكل واضح يف صـنع الشخـصيات ، وساهم العنرص ال

  وبناء الزمن ، وظهور الفكرة التـي يـسعى الكاتـب إىل إيـصاهلا للقـارئ مـن 
خالل إبرازها بشكل فني ملتحم باحلدث ومنـه ظهـرت األحـداث الرئيـسة 

 .والثانوية 
ويف الشكل الفني يظهر للزمن دور مهم وأسايس يف الـسرية الذاتيـة، ألن 

ًرتبط به ارتباطا وجوديـا فعليـا،فهو يظهـر التحـوالت الزمنيـة يف كل أديب م ً ً
 ومـستويات التعبـري عنـدهم،وتأثريه عـىل عامـل الـروح شخصياهتم ويبني أسـاليب

 : الوقوف عىل عنرصين مها  ذلكقتىضواجلسد،ولتحديد طابع الزمن ا
 . الزمن الرسدي من حيث املايض واحلارض واملستقبل -١
 .لرسدي من حيث الرسعة واالبطاء  تقنيات الزمن ا-٢

هـتم بطـرق تنـاول األمكنـة ، وقد جـاء املبحـث األخـري عـن املكـان امل
فمن الكتاب من اهتم باألماكن احلميمية واملرتبطة بـذات اإلنـسان . ووصفها



 
 

 

٣٤٠  

كالبيت واملدرسة واملسجد،ومنهم مـن اهـتم باألمـاكن املعاديـة ، كالـسجن 
 .واملنفى واملستشفى 
ألمـاكن بالـشكل اهلنـديس مـن خـالل أبعـاده اخلارجيـة وبعضهم ذكر ا

 .كوصف غرف أو جمالس املنازل وغريها 
وظهر من هذا التنوع تأثري املكان عىل الكتاب سـواء كـان عـىل املـستوى 

 .الشخيص أو عىل مستوى املجتمع 
وهبذا يكون هذا الفصل قد كشف من زوايا متعـددة البنـاء الفنـي لـرسد 

 .السرية الذاتية 
 :مكن تلخيص أبرز نتائج هذه الدراسة يف التايل وي
 يعرف عن السرية الذاتية بشكل عام ربط النص بكاتبه ، وهذا ما يميـز -

 .فن السرية الذاتية عن سواه من فنون الرسد 
 قلة الدراسات النقدية لفن السرية الذاتية ، ولعل السبب يرجـع لنـدرة -

يهم إصدار الروايـات ، والقـصص ، كتاب السري الذاتية فقد ينشغلون أو تليه
أو الدواوين الشعرية عن كتابة سريهم، وإن وجد وكتب أحدهم سريته ، فأنه 

 .يكتبها تورية يف إحدى روايته 
 مل يعتمد وجود تـسمية حمـددة للـسرية الذاتيـة يف فـرتة مـن الفـرتات ، -

القليلة  : وهي خاصة بالنخبة) الرسالة ( ًوأحيانا بـ ) مقالة ( وكانت تسمى بـ 
 .واملتعلمة واملفكرة يف تلك الفرتة 



 
 

 

٣٤١  

ً اختفاء صورة املرأة أحيانا يف السرية الذاتية السعودية ، وذلك ألسباب -
تتعلق بشخصية الكاتب السعودي الذي يستشعر حساسية السرية الذاتية التي 

ً أيضا تـدين سـقف احلريـة يف –تقوم عىل تعرية الذات ومواجهتها ، كام يقيده 
، ويضاف إىل ذلك ثقافـة املجتمـع . تابة السرييه ألهنا ال تعتمد عىل اخليالالك

التى حتكمه العادات ،والتقاليد مما جيعـل الكاتـب يتنـصل مـن تـدوين أيامـه 
ً كالروايـة مـثال ، والتـي – لكتابة فنـون أخـرى –بشكل رصيح ، مما يضطره 
ًمتنحه قدرا كبريا من احلرية  ً. 

ًاتية السعودية من املواضيع اجلديدة التي مل تول قـدرا  املرأة يف السرية الذ- ُ
من األمهية مقارنة بوجودها يف الفنـون الـرسدية األخـرى مـن مثـل الروايـة 

 .والقصة 
 قضايا املرأة االجتامعية يف الـسرية الذاتيـة الـسعودية حتتـاج ملزيـد مـن -

فهي جديرة .يةالبحث ،واملعاجلة،والسيام فيام خيص املعاجلة الفنية ،و املوضوع
 .بالدراسة،والبحث

ّ الدراسة بينت عمق الشعور عند املـرأة يف الـسرية الذاتيـة الـسعودية ، -
وأبرزت عواطفها املتنوعـة مـن خـالل الشخـصيات التـي متثلهـا كاألمومـة 

 .والزوجة واألخت واالبنة وغريها 
صغري ،  اسهم  تعليم املرأة يف الرقي باملجتمع ، ويف أثرحميطها الكبري وال-

ًويف املقابل أيضا صورت السرية الذاتية السعودية بعض حـاالت األميـة عنـد 
. املرأة،كالنساء املؤمنات باخلرافة والـشعوذة ،واالساطري،والقـصص البائـدة



 
 

 

٣٤٢  

 .كجدة الكاتب أمحد السباعي 
 ظهور املرأة اإلجيابية التي تبدى يف اللحظات الصعبة وفاءهـا ألرسهتـا -

 ظهور املرأة السلبية املستبدة الناكرة لتاريخ عاطفي مـشرتك ًوألبنائها ، وأيضا
بينها وبني أرسهتا كام أظهرت السرية الذاتية بعـض الـصور للمـرأة األجنبيـة 
ــة اجلــريان  ــة ، وابن ــة كاملمرضــة ، واجلاري ــة واالجتامعي   وشخــصيتها الثقافي

 .وغريها 
ة الرجـل  إن من أسباب الطالق أو العنوسة هو عضل املـرأة ، وممارسـ-

 .ًدور االختيار بدال عنها وهضمهم حقها 
 اصطبغت السرية الذاتية بمسحة من احلـزن واألسـى ال ختفـى وتكـاد -

 .تكون حمصورة بفقدان املرأة ، أو مرتبطة هبا 
 شخصية املرأة يف تـاريخ الـسرية الذاتيـة الـسعودية يف الغالـب تكـون -

تأثري يف كثري ممن حوهلا،وهلـا شخصية يقتدى هبا،أي قدوة قادرة عىل الفعل وال
 .حاالت أخرى تظهر بدوراملرأة الضعيفة العاجزة السلبية 

ً تتميز بعض السري الذاتية برسد متفـوق لغـة وموضـوعا كـسرية عزيـز -
  وهـي سـرية متقنـة يف الـصياغة ) حيايت مع اجلوع واحلـب واحلـرب ( ضياء 

 .والبناء 
 
 



 
 

 

٣٤٣  

ًبالنـسبة للـسرية الذاتيـة أفقـا  يمثل الزمان يف إحدى وجوه مـستوياته  -
 الـسرية الذاتيـة ال يتجـاوز ًحمدودا يقرب من الواقع ،ال اخليـال، فالكاتـب يف

 .، وال يعيش يف أكثر احلاالت سوى الزمن املادي الواقعي زمنه



 
 

 

٣٤٤  

 
   إجياد دراسـة منـاظرة لدراسـة الـدكتور عبـد اهللا احليـدري يف كتابـة -١

  إلضــافة املــستجدات مــن الــسري )) الــسعودي الــسرية الذاتيــة يف األدب (( 
 .الذاتية 
 عمل موازنات بني ما يسمى بالسرية الذاتية احلقيقية كـام هـي حمـددة -٢

 .عند بعض كتاب السري وبني الرواية التي حتمل يف طياهتا سرية ذاتية 
  جديـدة لـبعض أجـزاء الـسرية  تقديم دراسـة تعنـى بإجيـاد تقنيـات -٣
السرية الذاتية قد ختتلف يف مناحيها ، عن الـرسد يف القـصة ، ألن تقنية الذاتية

 .والرواية 
 إن صورة املرأة ما زالت بحاجة إىل مزيد من البحث والتصوير إلجياد -٤

صورة دقيقة هلا يف املجتمع السعودي ،و لتغيب الصورة الـشوهاء عنهـا التـى 
 .رسمت هلا من خالل بعض الروايات والقصص 

 
 



 
 

 

٣٤٥  

 
  القرآن الكريم-
 

  آمنة يوسف-
 .م ١٩٩٧سورية ، دار احلوار ، :  ، الالذقية ١تقنيات الرسد ، ط

  إبراهيم خليل-
 ، عامن ، دار الكرمل للنرش والتوزيـع ، ١الرواية يف األردن يف ربع قرن ، ط

 .م ١٩٩٤
 )حممد بن مكرم ابن منظور (  ابن منظور -

 .دار صادر  ، بريوت ، ١لسان العرب ، ط
 )أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلسني (  أبو احلسني -

 .م ١٩٧٩، دار الفكر ، ) عبد السالم حممد هارون : حتقيق ( مقاييس اللغة 
 .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ، مؤسسة الرسالة ، ١جممل اللغة ، ط

 )حممد بن يعقوب الفريوز (  آبادي -
   ، دار املعرفــة ، ٢ا ، طشــيححتقيــق ، خليــل مــأمون ( وس املحــيط القــام
 .م ٢٠٠٧

  أبو عبد الرمحن ابن عقيل الظاهري-
  دار الــصحوة للنــرش والتوزيــع ،:  ، الريــاض ١تبــاريح التبــاريح ، ط

 .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ 



 
 

 

٣٤٦  

  أمحد السباعي-
 .م ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢هتامة ، :  ، جدة ١أيامي ، ط

 ، مكة، ٧مران ، طتاريخ مكة ، دراسات يف السياسة والعلم واالجتامع والع
 .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤مطبوعات نادي مكة الثقايف ، 

 .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣هتامة ، :  ، جدة ١سباعيات ، ط
  أمحد سليامن اللهيب-

دار الطليعة اجلديـدة ، :  ، دمشق ١صورة املرأة يف شعر غازي القصيبي ، ط
 .م ٢٠٠٣

  أمحد عبد الغفور عطار-
مؤسـسة جـواد للطباعـة والتـصوير ، : وت  ، بري١بني السجن واملنفى ، ط

 .م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١
 . ، مكة ، مطبعة أم القرى ٥٠كتايب ، ط

  أمحد العدواين-
النادي :  ، الرياض ١بداية النص الروائي مقاربة آلليات تشكل الداللة ، ط

 .م ٢٠١١األديب بالرياض ، 
  أمحد عيل آل مريع-

 ، تـونس ، ٣ ، دراسة نقدية حمكمـة ، طالسرية الذاتية مقاربة احلد واملفهوم
 .م ٢٠١٠دار حامد للنرش ، 

 



 
 

 

٣٤٧  

  أمحد قنديل-
 .م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠هتامة ، :  ، جدة ١ًاجلبل الذي صار سهال ، ط

  أمحد كامل زكي-
مؤسسة كليوبرتا ، :  ، القاهرة ٥٠النقد األديب احلديث ، أصوله واجتاهه، ط

 .هـ ١٤٠٢ -م ١٩٨٢
  أدوار اخلراط-

مؤســسة : ساسية اجلديــدة مقــاالت يف الظــاهرة القصــصية ، بــريوت احلــ
 .م ٢٠٠٨االنتشار العريب ، 

  أسعد رزوق-
 ، بــريوت ، ٢موسـوعة علــم الــنفس ، مراجعــة عبــد اهللا عبــد الــدايم ، ط

 .م ١٩٧٩املؤسسة العربية للدراسات والنرش ، 
 ّ السيد يس-

ــألدب ، ط ــي ل ــل اإلجتامع ــة ٥٠حتلي ــاهرة مكتب ــرصية ، الق ــو امل   األنجل
 .م ١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠ 
 )جالل الدين عبد الرمحن (  السيوطي -

 ، مـرص ، مكتبـة احللبـي ٤١اجلامع الصغري يف أحاديث البـشري النـذير ، ط
 .م ١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣

 
 



 
 

 

٣٤٨  

  الصادق قسومة-
 د.دار اجلنوب للنرش ت:  ، تونس ٥طرائق حتليل القصة ، ط

اته وقضاياه ، تونس ، دار اجلنـوب باطن الشخصية القصصية خلفياته وأدو
 .للنرش 

  أمل التميمي-
 ، الـدار البيـضاء ، ١السرية الذاتية النـسائية يف األدب العـريب املعـارص ، ط

 .م ٢٠٠٥املغرب ، مركز الثقايف العريب ، 
  بثينة السيد العراقي-

 ، الريـاض ، دار طويـق للنـرش والتوزيـع ، ٢أرسار يف حياة املطلقـات ، ط
 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠

  بدرية البرش-
 ، ١وقع العوملة يف جمتمعات اخلليج العريب ، ديب والريـاض أنموذجـان ، ط

 .م ٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربية ، : بريوت 
  بسام بركة وآخرون-

 .م ٢٠٠٢مكتبة لبنان ، :  ، بريوت ١مبادئ حتليل النصوص األدبية ، ط
  هتاين عبد الفتاح شاكر-

 الذاتية يف األدب العريب ، فـدوى طوقـان وجـرب إبـراهيم وإحـسان السرية
املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش ، :  ، بريوت ١ًعباس ، نموذجا ، ط

 .م ٢٠٠٢



 
 

 

٣٤٩  

 )أبو منصور عبد امللك بن حممد (  الثعالبي -
 ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، ١ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب ، ط

 .م ١٩٦٥دار املعارف :  ، القاهرة ١ط
  جابر عصفور-

 .م ١٩٩٩دار املدى للثقافة والنرش ، :  ، دمشق ١زمن الرواية ، ط
  جبور عبد النور-

 .م ١٩٨٤دار العلم للماليني ، :  ، بريوت ٢املعجم األديب ، ط
  جورج ماي-

بيـت : السرية الذاتية ، تعريب حممد القـايض ، وعبـد اهللا صـولة ، قرطـاج 
 .م ١٩٩٢ة ، احلكم

  حسن اهلويمل-
/ هــ ١٤٠٨ ، املدينـة املنـورة ١يف الفكر واألدب دراسات وذكريـات ، ط

 .م ١٩٨٨
  حسن بحراوي-

 .م ١٩٩٠املركز الثقايف العريب ، :  ، بريوت ١بنية الشكل الروائي ، ط
  حسن حممد كتبي-

ــايت ، ط ــذه حي ــدة ٢ه ــة ،:  ، ج ــع والطباع ــرش والتوزي ــرشوق للن   دار ال
 .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣ 
 



 
 

 

٣٥٠  

  حسن نصيف-
 .نادي جدة األديب :  ، جدة ٣مذكرات طالب ، ط

  محيد احلميداين-
املركـز :  ، الـدار البيـضاء ٣بنية النص الرسدي من منظور النقد األديب ، ط

 .م ٢٠٠٠الثقايف العريب ، 
  خالد حسني حسني-

) ً اخلراط نموذجا خطاب الروائي إلدوار( شعرية املكان يف الرواية اجلديدة 
 .م ٢٠٠٠ ، كتاب الرياض ، ١ط

  رشاد رشدي-
 .م ١٩٨٢ احلديث -املكتب املرصي : فن القصة القصرية ، مرص 

  رفيعة الطالعي-
 ، بـريوت ١احلب واجلسد واحلرية يف النص الروائي النسوي يف اخلليج ، ط

 .م ٢٠٠٥مؤسسة االنتشار العريب ، : لبنان 
  روجر هينكل-

 ، دار ١ الرواية مدخل إىل تقنيـات التفـسري ، ترمجـة صـالح رزق ، طقراءة
 .م ١٩٩٥اآلداب ، 

  روالن برتوف ورويال أوئيلية-
عامل الرواية ، ترمجة هناد التكريل ، مراجعة فؤاد التكريل وحمـسن املوسـوي ، 

 .م ١٩٩١دار شؤون الثقافة العامة :  ، بغداد ١ط



 
 

 

٣٥١  

  زينب العسال-
 ، اهليئـة العامـة لقـصور ١دبية يف أدب لطيفة الزيات ، طتفاعل األنواع األ

 .م ٢٠٠٣الثقافة ، 
  سامي جريدي-

:  ، بـريوت ١الرواية النسائية السعودية ، خطاب املرأة وتشكيل الـرسد ، ط
 .م ٢٠٠٨مؤسسة االنتشار العريب ، 

  سامي سويدان-
ث العربية، مؤسسة األبحا:  ، بيورت ١أبحاث يف النص الروائي العريب ، ط

 .م ١٩٨٦
  سعيد بنكراد-

دار األمـان ، :  ، الرباط ١النص الرسدي نحو سميائيات لإليديولوجيا ، ط
 .م ١٩٩٦

  سعيد جبار-
 .م ٢٠٠٤ ، الرباط ، ١السريي والتخيييل يف الرواية املغربية ، ط

  سعيد يقطني-
 .م ١٩٩٨املركز الثقايف العريب ، : قال الرواي ، بريوت 

 ن العودة سلام-
مؤسـسة اإلسـالم :  ، الرياض ١طفولة قلب دون التذكر فوق النسيان ، ط

 .م ٢٠١١/ هـ ١٤٣٢اليوم للنرش ، 



 
 

 

٣٥٢  

  سليامن حسني-
مضمرات النص واخلطاب دراسة يف عامل جـربا ، إبـراهيم جـربا الروائـي ، 

 .دمشق ، احتاد الكتاب 
  شاكر النابليس-

املؤسـسة العربيـة للدراسـات : ، بـريوت مجاليات املكان يف الرواية العربية 
 .م ١٩٩٤والنرش ، 

  شوقي املعميل-
هــ ، ١٤٠٩مكتبـة النهـضة املـرصية ، : السرية الذاتية يف الرتاث ، القاهرة 

 .م ١٩٨٩
  صالح رزق-

 م ١٩٨٩دار الثقافة العربية ، :  ، القاهرة ١أدبية النص ، ط
  صالح عبد الغني حممد-

 ، ١مة تربية األوالد وبـر الوالـدين وصـلة الـرحم ، طموسوعة املرأة املسل
 .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ ، ٦مكتبة الدار العربية للكتاب ، ج

  طاهر عبد مسلم-
 .م ٢٠٠٢دار الرشوق للنرش والتوزيع ، : عبقرية الصورة واملكان ، األردن 

  طه عبد العظيم حسن-
 ، دار الفكــر ، ١طاإلرشــاد النفــيس ، النظريــة والتطبيــق ، التكنولوجيــا ، 

 .م ٢٠٠٤



 
 

 

٣٥٣  

  عائشة احلكمي-
  ًق الرواية مع السرية الذاتيـة ، اإلبـداع الـرسدي الـسعودي أنموذجـا ، تعال
 .م ٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧دار الثقافة للنرش ، :  ، القاهرة ١ط

  عبد احلميد مرداد-
 . ، مكة ، مطبوعات نادي مكة الثقايف األديب ١رحلة العمر ، ط

 سدحان عبد الرمحن ال-
ــذكرى ، ط ــحائب ال ــن س ــرات م ــاض ١قط ــان ، :  ، الري ــة العبيك   مكتب

 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧
  عبد الرحيم الكردي-

   ،١، ط) ًالرجـل الـذي فقــد ظلـه نموذجــا ( الـرسد يف الروايـة املعــارصة 
 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧مكتبة اآلداب ، :  القاهرة 

  عبد السالم الككيل-
 .ط .تبة مدبويل ، دمك: الزمن الروائي ، القاهرة 

  عبد العزيز الثنيان-
  مكتبــة العبيكــان ،:  ، الريــاض ١، ط) اجلــزء األول ( بــوح الــذاكرة 

 .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ 
/ هـ ١٤١٩مكتبة العبيكان ، :  ، الرياض ٢، ط) اجلزء الثاين ( بوح الذاكرة 

 .م ١٩٩٨
 



 
 

 

٣٥٤  

  عبد العزيز اخلويطر-
 ، ٢ط) اجلـزء الثـاين ( ، ) ريات ملحـات مـن الـذك( وسم عىل أديم الزمن 

 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش ، 
 ، مكتبة ١ط ) اجلزء السابع) ( حات من الذكريات مل( وسم عىل أديم الزمن 

 .م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨امللك فهد الوطنية أثناء النرش ، 
 ، ١ط) اسـع اجلـزء الت) ( ملحـات مـن الـذكريات ( وسم عىل أديم الزمن 

 .م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش ، 
  عبد العزيز الربيع-

 .هـ ١٤٠٢ ، مطابع الفرزدق ، ٢ذكريات طفل وديع ، ط
  عبد العزيز السامل-

 ، مكتبة امللـك فهـد الوطنيـة أثنـاء النـرش ، ١ذكريات مما وعته الذاكرة ، ط
 .م ٢٠١٠/ هـ ١٤٣١

 مرشي عبد العزيز -
هــ ، ١٤١٧نـادي أهبـا األديب ، :  أهبـا ١مكاشفات الـسيف والـوردة ، ط

 .م ١٩٩٦
  عبد العزيز املهنا-

 د. رحلتي مع املوت ، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش ، ط
  عبد الفتاح أبو مدين-

 .هـ ١٤١٦الرشكة السعودية للتوزيع ، :  ، جدة ١حكاية الفتى مفتاح ، ط



 
 

 

٣٥٥  

 د الفتاح عثامن عب-
 .م ١٩٨٢مكتبة الشباب : مصدر ) دراسة يف الرواية املرصية ( بناء الرواية 

  عبد الكريم اجلهيامن-
 ، فهرسة مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة ، ٢مذكرات وذكريات من حيايت ، ط

 .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩
  عبد املنعم احلفني-

كتبـة مـدبويل ، م:  ، القـاهرة ٣معجم الـشامل ملـصطلحات الفلـسفة ، ط
 .م ٢٠٠٠

  عبد اللطيف احلديدي-
 ، دار املـرصية اللبنانيـة ، ١الفن القصيص يف ضوء النقد األديب احلديث ، ط

 .م ٢٠٠٥
 عبد اللطيف عبد احلليم -

 م٢٠٠٥دار املرصية اللبنانية،:،القاهرة ١كتابات يف النقد،ط
  عبد امللك مرتاض-

ــات الــرس ــة بحــث يف تقني ــة الرواي ــت يف نظري ــة ،: د ، الكوي ــامل املعرف   ع
 .م ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩ 

  زقـاق ( امئية مركبـة الروايـة ة تفكيكيـة سـيحتليل اخلطاب الـرسدي معاجلـ
 .م ١٩٩٥ديوان املطبوعات اجلامعية ، : اجلزائر ) املدق 

 



 
 

 

٣٥٦  

  عمر أوكان-
 .م ٢٠٠١أفريقا الرشق ، : اللغة واخلطاب ، املغرب 

  عدنان ذريل-
   ، دار جمــد الوي للنــرش والتوزيــع ،٢راســة ، طاللغــة واألســلوب د

 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ 
  عيل العمري-

 م١٩٨٥هـ ،١٤٠٥دار العمري للثقافة والنرش،:، جدة ٢ وأدباء ،طأدب     
  عبد اهللا أبو داهش -

  .م ٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩مطابع احلمييض ، :  ، الرياض ١حياة يف احلياة ، ط

  عبد اهللا احليدري-
دار طويــق للنــرش :  ، الريــاض ٢تيــة يف األدب الــسعودي ، طالــسرية الذا
 .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤والتوزيع ، 

 ، مكتبـة ١إضاءات يف أدب السرية الذاتية بحوث ومقاالت وحوارات ، ط
 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧امللك فهد الوطنية ، 

  عبد اهللا مسلم الكساسبية-
ازوري العلميـة للنـرش دار اليـ: جتربة سـليامن القوابعـة الروائيـة ، األردن 

 .م ٢٠٠٦والتوزيع ، 
  عبد اهللا مناع-

 ، مكتبة امللك فهد ١بعض األيام بعض الليايل ، أطراف من قصة حيايت ، ط
 .م ٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩الوطنية أثناء النرش ، 



 
 

 

٣٥٧  

  عز الدين إسامعيل-
 .د .دار الفكر العريب ، ط:  ، القاهرة ٨األدب وفنونه ، ط

  عزيز ضياء-
األعـامل ( عبـد املقـصود خوجـة : مع اجلوع واحلب واحلرب ، جدة حيايت 
 .د .، ط) اجلزء اخلامس ( ، ) كاملة 

  غازي القصيبي-
املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش ، :  ، بـريوت ١٤ط ،حياة يف اإلدارة

 .م ٢٠١٠
 .هـ ١٤٢٤سرية شعرية ، هتامة للنرش واملكتبات ، 

 املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش ، : ، بريوت ١عقد من احلجارة ، ط
 .م ١٩٩١

  فاتح عبد السالم-
املؤسسة العربية :  ، بريوت ١احلوار القصيص تقنياته وعالقاته الرسدية ، ط

 .م ١٩٩٩للدراسات والنرش ، 
  فاليت برنار-

النص الروائي تقنيات ومنـاهج ، ترمجـة رشـيد بنجـدو ، املجلـس األعـىل 
  .م ١٩٩٩ي للرتمجة ، للثقافة املرشوع القوم

  فريال كامل سامحة-
املؤسـسة العربيـة :  ، بـريوت ١رسم الشخصية يف روايـات حنـه منـه ، ط

 .م ١٩٩٩للدراسات والنرش ، 



 
 

 

٣٥٨  

  قادة عقاق-
داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعارص ، دراسة يف إشكالية التلقي 

 .م ٢٠٠١ احتاد الكتاب العرب ،: اجلاميل للمكان ، دمشق 
  كامل سعد خليفة-

 ، مكة املكرمـة ، مركـز بحـوث اللغـة ١اللغة وتقنيات البناء القصيص ، ط
 .هـ ١٤٣٠العربية وآداهبا ، جامعة أم القرى ، 

  كوثر حممد القايض-
وزارة الثقافـة :  ، الريـاض ١طشعرية الرسد يف القصة السعودية القصرية ، 

 .م ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠عالم ، واإل
 طيفة زيتوين ل-

 .م ٢٠٠٢مكتبة لبنان ، :  ، بريوت ١معجم مصطلحات نقد الرواية ، ط
  لطيفة املخضوب-

دار عـامل :  ، الريـاض ١القص الشعري يف اإلبداع الـسعودي املعـارص ، ط
 .هـ ١٤١٤الكتب ، 

  ماهر حسن فهمي-
/ هــ ١٣٩٠مكتبة النهـضة املـرصية ، :  ، القاهرة ١ وفن ، طالسرية تاريخ

 .م ١٩٧٠
  حممد الباردي-

 ، ١األدب العـريب احلـديث ، طعندما تـتكلم الـذات ، الـسرية الذاتيـة يف 
 .م ٢٠٠٨: تونس



 
 

 

٣٥٩  

  حممد التونجي-
هـ ، ١٤١٣دار الكتب العلمية ، :  ، بريوت ١املعجم املفصل يف األدب ، ط

  .١ج
  حممد توفيق بلو-

 .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، ١حصاد الظالم ، ط
  حممد حسن زيدان-

 .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤مكتبة هتامة ، :  ، جدة ١خواطر جمنحة ، ط
،  ) ٢٤كتـاب االثنينـة ( األعامل الكاملة لألديب األستاذ حممد حسني زيدان 

  .م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦عبد املقصود خوجة ، :  ، جدة ١ط

  حممد الداهي-
:  ، الـدار البيـضاء ١تابة عن الذات ، طبسة قراءة يف أشكال الكاحلقيقة امللت

 .م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨رشكة النرش والتوزيع املدارس ، 
  حممد رشيد ثابت-

روايات عبد الرمحن منيف من املظهر الـسري الـذايت إىل الـشكل امللحمـي ، 
 .م ٢٠٠٦مركز النرش اجلامعي ، : تونس 

  حممد عناين-
 .م ١٩٩١امة للكتاب ،  ، اهليئة املرصية الع١األدب وفنونه ، ط

 
 



 
 

 

٣٦٠  

 ين حممد العو-
مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، : صورة املرأة يف القصة السعودية ، الرياض 

 .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣
 ، مكتبة امللك فهـد الوطنيـة ، ١قضايا املرأة السعودية من خالل الرسد ، ط

 .م ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠
  حممد غنيمي هالل-

 .م ١٩٦٤دار النهضة العربية ، : اهرة  ، الق٣النقد األديب ، ط
  حممد يوسف نجم-

 .م ١٩٥٢دار مرص للطباعة ، : القصة يف األدب العريب احلديث ، القاهرة 
  حممود عمر توفيق-

 .م ١٩٨٩/ هـ ١٤١٠مطابع سحر ، :  ، جدة ١أيام يف املستشفى ، ط
  جمدي وهبة وكامل املهندس-

مكتبة لبنان ، :  ، بريوت ٢ واألدب ، طمعجم املصطلحات العربية يف اللغة
 .م ١٩٨٢

 .م ١٩٧٤مكتبة لبنان ، : معجم مصطلحات األدب ، بريوت 
  مراد عبد الرمحن مربوك-

    )١٩٨٦ - ١٩١٤( العنارص الرتاثية يف الروايـة العربيـة يف مـرص دراسـة نقديـة 
 .م ١٩٩١دار املعارف ، :  ، القاهرة ١ط

 



 
 

 

٣٦١  

  منى املدهيش-
وزارة الثقافـة :  ، الريـاض ١، ط) دراسـة نقديـة ( ة الـسعودية لغة الروايـ

 م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠واإلعالم ، 
  مندوال-

 ، ١إحـسان عبـاس ، ط: ه بكـر عبـاس ، مراجعـ: واية ، ترمجة الزمن والر
 .م ١٩٩٧دار صادر ، : بريوت 

  منصور احلازمي-
لـوم ، دار الع:  ، الريـاض ١فن القـصة يف األدب الـسعودي احلـديث ، ط

 .هـ ١٤٠١
  منصور نعامن نجم الديلمي-

دار الكنـدي للنـرش والتوزيـع ، :  ، إربـد ١املكان يف الـنص املـرسحي ، ط
 .م ١٩٩٦

  مها حسن القرصاوي-
املؤسـسة العربيـة للدراسـات :  ، بـريوت ١الزمن يف الروايـة العربيـة ، ط

 .م ٢٠٠٤والنرش ، 
  ميرسة طاهر-

 .د .تاب العريب ، طالرتبية باحلب ، مكتبة الك
  ميشال بيتور-

الفكر :  ، بريوت ١فريد انطونيوس ، ط: بحوث يف الرواية اجلديدة ، ترمجة 
 .اجلامعي منشورات عويدات 



 
 

 

٣٦٢  

  ميشل عايص-
 .م ١٩٨٠مؤسسة نوفل ، :  ، بريوت ٣الفن واألدب ، ط

  ناجي حممد األنصاري-
هــ ، دراسـة ١٤١٢ول إىل التعليم يف املدينة املنورة مـن العـام اهلجـري األ

 .هـ ١٤١٤دار املنار ، :  ، القاهرة ١تارخيية وصفية ، حتليلية ، ط
  نارص يعقوب-

ــة  ــة العربي ــشعرية وجتلياهتــا يف الرواي  ، ١، ط ) ٢٠٠٠ ، ١٩٧٠( اللغــة ال
 .م ٢٠٠٤املؤسسة العربية للدراسات والنرش ، : بريوت 

  نبيل راغب-
 .م ١٩٨١ة ، دار غريب للطباعة ، دليل الناقد األديب ، القاهر

  نجاح أمحد عبد الكريم الظهار-
  تعليم املـرأة يف اململكـة العربيـة الـسعودية وازدهـاره يف عهـد امللـك فهـد 

 ، دار ١، ط) ًبمناسبة مرور عرشين عاما عىل بيعة خادم احلرمني الرشيفني ( 
 .م ٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤املحمدي ، 

  نجم عبد اهللا كاظم-
عـامل الكتـب احلـديث ، :  ، إربـد ١حلـوار يف الروايـة العربيـة ، طمشكلة ا
 .م ٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨

  ويليك ووارين-
 .م ١٩٧٢حمي الدين صبحي ، سوريا ، : نظرية األدب ، ترمجة 



 
 

 

٣٦٣  

  ياسني بوعيل-
دار احلـوار للنـرش ، :  ، دمشق ١أزمة املرأة يف املجتمع الذكوري العريب ، ط

 .م ١٩٩٢
  ياسني النصري-

دار الشؤون العربية العامة ، :  ، بغداد ١إشكالية املكان يف النص األديب ، ط
 .م ١٩٨٦

  حييى إبراهيم عبد الدايم-
دار النهـضة العربيـة ، : الرتمجة الذاتية يف األدب العريب احلـديث ، بـريوت 

 .هـ ١٣٩٤م ، ١٩٧٤



 
 

 

٣٦٤  

 
 

 : أسامة حممد البحريي -
ذكريات طفل [ دي يف السرية الذاتية السعودية قراءة يف  تشكل الزمن الرس«

م ، ٢٠٠٨هــ ، ١٤٢٩ ، شعبان ٦٦ ، ج ١٧ جملة عالمات ، جملد »] وديع 
  .٤٥٩ص 

  محد السويلم-
  .٥٦ ، ص ٢م ، ج٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩ جملة عالمات ، 

  فايز قنطار-
يف ينـاير  عـامل املعرفـة سلـسلة » األمومة نمـو العالقـة بـني الطفـل واألم «

 م ، ١٩٧٨
  حممد برادة-
  .١٦٧م ، ص ١٩٩٢ ، خريف ٦٩ ع » التعدد اللغوي يف الرواية العربية «
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